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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

Erbil Governorateمحافظة أربیل

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1310729121212989371Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

23120001100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3810003700صید األسماك وتربیة المائیات

1316842121213037371Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

223010981Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

107101010500Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
31000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

134502011881Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
8737604842014Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

2500002401Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

7021006601Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
827010082402Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

1300001300Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
378110236806ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

50000500Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
204400219800Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
3360012501Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
2610002410Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products

عدد المنشآت في محافظة أربیل حسب البیئة والنشاط االقتصادي ونوع قطاع العمل
Number of Establishments in Erbil Governorate by Environment, Economic Activity and Type Sector of Work 

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
144320013711Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

375500036451Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
5900005612Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 169422141672310Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

5910005701Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
3110002910Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.5120004702Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
30000300Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1310001002Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
303010030101Manufacture of furnitureُصنع األثاث

2420002101Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
3941200038110Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5610501411354731346Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
32011210119727Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

32011210119727Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2482019013313Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
41000300Sewerageالصرف الصحي

 2113010601Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2732159114214Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
26912110238710Construction of buildingsتشیید المباني

3980002821Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 245500123612أنشطة التشیید المتخصصة

553251115021013Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 604015101058081997Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

230617162622272414Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

229912368323552238020194Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
31337268109266130415243215Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 8310007930النقل البري والنقل عبر األنابیب

40000400Water transportالنقل المائي
131011901Air transportالنقل الجوي

40631081024376210167Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
36251001000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

41991351135386413168Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
358118420197136Accommodationاإلقامة

212416102320641217Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2482134144322611353Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
5390114101Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,9410128802Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

50000500Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1761203315314Telecommunicationsاالتصاالت

2500002500Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

51101003802Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
4043215635019Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 82251114086Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 42000200Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 181810216901Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2673521321187Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 779211076807األنشطة العقاریة

779211076807Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
118151009903Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

118120110455Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 57100014501Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

95000310Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1201001001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

481431246605Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
58120004501Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

85347714772616Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10001009801Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
92000511Employment activitiesأنشطة االستخدام

 111700110300Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

2090001100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
145960004135Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 4660004000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

43112010129847Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 122910271742135539Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

122910271742135539Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 20261803944151649التعلیم

20261803944151649Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
160933913341230119Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

198200801Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
90501003711Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

171839716341275221Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
120950110401Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

95454003808Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
100000901Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

35798244122127Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
5821523342372217Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
23361178197185854215328Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

677310266803Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1544716041497020Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

455711882141864270715351Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

112000702Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

122000802Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
2801201231Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

2801201231Totalالمجموع

81115674472037317Not Statedغیر مبین
81115674472037317Totalالمجموع

79073584748086181636773818421Governorate Grand Totalالمجموع الكلي للمحافظة
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نوع النشاط االقتصادي
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Erbil Governorate \ Urbanمحافظة أربیل / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1183111001157113Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

20100001000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 11000000صید األسماك وتربیة المائیات

1204221001167113Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

152000580Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

101010800Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

2840101580Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
7674404744011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

2400002301Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

7021006601Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
813010081002Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

1300001300Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
364010235506ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

50000500Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
202400219600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
90000900Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
2400002310Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
131220012511Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

316200031040Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
5500005212Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 16182214159739Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

5300005300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
3010002810Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.4820004402Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
20000200Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1310001002Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
289010028701Manufacture of furnitureُصنع األثاث

2420002101Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
3701000035910Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5245321211251371239Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2214910116226Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2214910116226Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

114924011511Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
41000300Sewerageالصرف الصحي

 1813000401Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1361064012212Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
24011110210710Construction of buildingsتشیید المباني

3160002221Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 238400123012أنشطة التشیید المتخصصة

509211114621013Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 582013100055911997Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

218913162621152413Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

209701827321512044620177Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2897920899235728152243197Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 8110007730النقل البري والنقل عبر األنابیب

30000300Water transportالنقل المائي
131011901Air transportالنقل الجوي

29339191426798141Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
36251001000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30661181025277811142Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
317105320172134Accommodationاإلقامة

18711292318181215Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2188117124319901349Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
5190114000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,9110128601Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

50000500Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1451001312704Telecommunicationsاالتصاالت

2400002400Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

4591003302Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3612913631507Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 79231113986Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 42000200Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 180810216801Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2633321320987Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 760211074907األنشطة العقاریة

760211074907Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
116151009703Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10712019445Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 5590014500Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

95000310Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1201001001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

477431246205Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52110004001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

82845714751515Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
9901009701Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
92000511Employment activitiesأنشطة االستخدام

 107400110200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

134000900Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
87600002133Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 4440004000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

3597410127445Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 9978291732122519Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

9978291732122519Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1074919742118618التعلیم

1074919742118618Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
143520111221202116Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

178200601Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
83461003411Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

153525514221242218Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
112820110001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

81383003208Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
90000801Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

34394214121427Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
5451402642354217Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1486543145162943312308Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

666310265703Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1458612031420017Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

36105521581634251012328Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

102000701Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

112000801Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
2701201221Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

2701201221Totalالمجموع

65564764466235830Not Statedغیر مبین
65564764466235830Totalالمجموع

58502360438173140472003706734Governorate Urban Totalمجموع حضر المحافظة
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Erbil Governorate \ Ruralمحافظة أربیل / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1192418111211832258Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

32000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3700003700صید األسماك وتربیة المائیات

1196420111211870258Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

71010401Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

9700009700Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
20000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

106101010301Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10632009803Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1400001400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1410001300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
2460011601Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
21000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1310001200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

5930005411Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
40000400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 7600007501Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

61000401Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.30000300Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1400001400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2420002200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3651820133617Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
99630003501Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

99630003501Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1341095001802Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 30010200Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1371095102002Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
2910002800Construction of buildingsتشیید المباني

82000600Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 71000600أنشطة التشیید المتخصصة

4440004000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220201021700Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

117400011201Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

20215410241934017Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
23586010342263018Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

10000100Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1130171101083226Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1133171101086226Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
41131002502Accommodationاإلقامة

253410024602Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2941720027104Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
20000101Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,30000201Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
3120202610Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

61000500Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
4330203512Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 32000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10000100Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

42000200Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1900001900األنشطة العقاریة

1900001900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
20000200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1100001010Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 21000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
61000500Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

2520002111Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 43000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

75000200Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
58360002002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 22000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

72460002402Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 23219801013020Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

23219801013020Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 95288420233031التعلیم

95288420233031Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1741382122803Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

20000200Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
74000300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1831422123303Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
81300400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

147100600Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

144300700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
37127001800Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
85063552229109320Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1100001100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
8614017703Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

94763656230197323Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
10000010Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

10000010Totalالمجموع

155591005801487Not Statedغیر مبین
155591005801487Totalالمجموع

20571224399134116477111687Governorate Rural Totalمجموع ریف المحافظة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 Erbil Qathaقضاء أربیل

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12154402119915Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

123000900Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 61000500صید األسماك وتربیة المائیات

12338402121315Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

141000580Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

5300105200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

7020105980Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
5102302493010Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

1700001601Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

5811005501Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
499010049602Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

60000600Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
236000222905ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

30000300Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
150400214400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
2040011401Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
2300002210Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
7811007411Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

259300025141Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
5400005112Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10301113101338Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

4210004001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
2000001910Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.3520003102Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
20000200Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

60000501Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
206010020401Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1810001601Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2871000027610Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

356430811034651238Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
87170006622Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

87170006622Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1613000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21000100Sewerageالصرف الصحي

 75000200Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2519000600Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
188611016479Construction of buildingsتشیید المباني

2550001820Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 161200015612أنشطة التشیید المتخصصة

374131103381011Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 45031380042791994Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

16388152515742410Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1379480456331349119120Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
199351016883819344242134Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 6200005930النقل البري والنقل عبر األنابیب

40000400Water transportالنقل المائي
121011801Air transportالنقل الجوي

2134517031983882Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
158000700Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

22276071420611183Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
19355210123111Accommodationاإلقامة

1175762211341212Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
13686283212571323Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
4150113400Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,6510116002Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

50000500Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
9250118311Telecommunicationsاالتصاالت

1600001600Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

3550002901Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2541603322714Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 64150113386Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 20000200Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 126310112001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1921811215587Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 591211058007األنشطة العقاریة

591211058007Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
8551007603Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

9802018654Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 4870014000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

84000310Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110100901Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

304331129105Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
2930002501Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

58322713530614Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
6701006501Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
92000511Employment activitiesأنشطة االستخدام

 3720013400Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

126000600Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
55360001531Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2610002500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2064710115043Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 46238192255310Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

46238192255310Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 637508423102612التعلیم

637508423102612Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1041110822906112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

73000301Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
55190003411Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1103132822943214Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
7752016900Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

48212001906Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
40000301Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

16425102112024Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
293511422211211Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
7412746615283101335Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

385310137901Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
8701900848012Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

199627876152915371348Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

70000601Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

80000701Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
2701201221Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

2701201221Totalالمجموع

51002432440934655Not Statedغیر مبین
51002432440934655Totalالمجموع

 40335179122148107327163695083Erbil Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء أربیل
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Erbil Qatha \ Urbanقضاء أربیل / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 116210011111Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

123000900Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 11000000صید األسماك وتربیة المائیات

129610012011Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

121000380Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

40010300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

192010880Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
478130246507Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

1700001601Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

5811005501Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
497010049402Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

60000600Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
232000222505ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

30000300Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
150400214400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
70000700Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
2200002110Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
7711007311Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

222100021740Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
5000004712Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1000111398437Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

3600003600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
2000001910Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.3320002902Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

60000501Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
204010020201Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1810001601Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
270800026110Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

34122081933311231Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
83150006521Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

83150006521Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1411000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21000100Sewerageالصرف الصحي

 65000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2217000500Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
182611015879Construction of buildingsتشیید المباني

2350001620Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 158100015412أنشطة التشیید المتخصصة

363121103281011Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 43891280041661994Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1570715251508249Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1301680446291272319115Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18975996783418397242128Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 6000005730النقل البري والنقل عبر األنابیب

30000300Water transportالنقل المائي
121011801Air transportالنقل الجوي

1970477031833872Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
158000700Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

20605671419081173Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
18453210116111Accommodationاإلقامة

1113462210761211Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
12975783211921322Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
4150113400Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,6410116001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

50000500Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
8750117901Telecommunicationsاالتصاالت

1600001600Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

3350002701Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2461603322103Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 63150113286Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 20000200Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 126310112001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1911811215487Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 582211057107األنشطة العقاریة

582211057107Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
8451007503Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

9502018444Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 4870014000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

84000310Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110100901Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

300331128705Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
2520002201Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

57121713520514Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
6701006501Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
92000511Employment activitiesأنشطة االستخدام

 3720013400Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

83000500Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
3926000931Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2500002500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1853310114343Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 4093319225339Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

4093319225339Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 54642542198610التعلیم

54642542198610Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
101497822892112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

73000301Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
52190003111Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1073119822926214Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
7440016900Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

46202001806Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
40000301Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

16425102112024Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
288491222210211Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
6281886415232951132Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

377310137101Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
8401900820010Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

184519274152414861143Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

70000601Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

80000701Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
2701201221Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

2701201221Totalالمجموع

42692132439433842Not Statedغیر مبین
42692132439433842Totalالمجموع

 3660015112134893301383654232Erbil Qatha Urban  Totalمجموع حضر قضاء أربیل
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نوع النشاط االقتصادي
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Type of Economic Activity

Total

Erbil Qatha \ Ruralقضاء أربیل / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10992302108804Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 50000500صید األسماك وتربیة المائیات

11042302109304Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

20000200Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

4900004900Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

5100005100Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
3210002803Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
40000400ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
134001701Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3720003401Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
40000400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3000002901Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

61000401Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1720001500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1521000113407Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
42000101Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

42000101Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
60000600Construction of buildingsتشیید المباني

20000200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 31000200أنشطة التشیید المتخصصة

1110001000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 114100011300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6810006601Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

778010476805Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
960210494706Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

10000100Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1644000150010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1674000153010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
92000700Accommodationاإلقامة

6230005801Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
7150006501Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
50000410Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

20000200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
80000611Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 90000900األنشطة العقاریة

90000900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

30000210Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
41000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1210001010Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

43000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1610000600Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2114000700Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 5350000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

5350000201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 9183002402التعلیم

9183002402Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27130001400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
30000300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

30130001700Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
31200000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
52200100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
113862051523Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

80000800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3000002802Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

151862055125Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

8313000150813Not Statedغیر مبین
8313000150813Totalالمجموع

 3735280801425784851Erbil Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء أربیل



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Erbil Qatha Centerمركز قضاء أربیل

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3420003011Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

123000900Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 11000000صید األسماك وتربیة المائیات

4760003911Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

40000310Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

40010300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

111010810Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
452120244007Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

1700001601Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

5201005001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
485010048202Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

60000600Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
217000221104ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

20000200Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
148400214200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
60000600Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
1900001810Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
6710006501Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

215100021130Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
4900004612Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 962111294827Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

3600003600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
1800001710Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.3220002802Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

60000501Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
198010019601Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1610001401Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
261800025210Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3270196183197930Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
79150006301Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

79150006301Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

129000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21000100Sewerageالصرف الصحي

 44000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1814000400Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
152600013709Construction of buildingsتشیید المباني

2050001500Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 150100014702أنشطة التشیید المتخصصة

32212000299011Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 43311280041091993Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14426825141128Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1250571416291223416108Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18278895783417754217119Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 5300005300النقل البري والنقل عبر األنابیب

30000300Water transportالنقل المائي
121011801Air transportالنقل الجوي

1869447031740867Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
105000500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1947507141809868Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
18053110114110Accommodationاإلقامة

101045229761011Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
11905763210901121Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
4050113300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,5910115501Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

30000300Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
6940116201Telecommunicationsاالتصاالت

1400001400Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

3050002401Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2151503319103Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 47130102616Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 10000100Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 121200111701Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1691501114417Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 551210054107األنشطة العقاریة

551210054107Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
8151007203Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

7901017214Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 4460003800Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

63000210Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
60000501Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

285331127205Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
2420002101Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

52519512482214Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
6300006201Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
72000500Employment activitiesأنشطة االستخدام

 3320013000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

83000500Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
3225000601Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2300002300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1663200113102Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3602907224739Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3602907224739Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 4943843219239التعلیم

4943843219239Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
98391812868112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

73000301Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
46160002901Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1036110812900114Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
6830016400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

44202001606Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
40000301Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

13920101110403Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
255431212187010Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
558169601217264828Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

349110134600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
768090075009Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

16751707012181360837Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

70000601Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

80000701Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
120100191Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

120100191Totalالمجموع

40982132437833687Not Statedغیر مبین
40982132437833687Totalالمجموع

3472613641863984287242774052Erbil Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء أربیل



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Erbil Qatha Center \ Urbanمركز قضاء أربیل / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3420003011Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

123000900Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 11000000صید األسماك وتربیة المائیات

4760003911Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
10000100Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

40000310Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
10000100Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

40010300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

111010810Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
452120244007Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

1700001601Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

5201005001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
485010048202Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

60000600Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
217000221104ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

20000200Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
148400214200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
60000600Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
1900001810Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 50000500Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
6710006501Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

215100021130Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
4900004612Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 962111294827Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

3600003600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
1800001710Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.3220002802Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

60000501Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
198010019601Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1610001401Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
261800025210Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3270196183197930Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
79150006301Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

79150006301Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

129000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21000100Sewerageالصرف الصحي

 44000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1814000400Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
152600013709Construction of buildingsتشیید المباني

2050001500Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 150100014702أنشطة التشیید المتخصصة

32212000299011Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 43311280041091993Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14426825141128Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1250571416291223416108Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18278895783417754217119Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 5300005300النقل البري والنقل عبر األنابیب

30000300Water transportالنقل المائي
121011801Air transportالنقل الجوي

1869447031740867Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
105000500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1947507141809868Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
18053110114110Accommodationاإلقامة

101045229761011Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
11905763210901121Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
4050113300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,5910115501Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

30000300Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
6940116201Telecommunicationsاالتصاالت

1400001400Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

3050002401Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2151503319103Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 47130102616Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 10000100Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 121200111701Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1691501114417Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 551210054107األنشطة العقاریة

551210054107Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
8151007203Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

7901017214Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 4460003800Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

63000210Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
60000501Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

285331127205Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
2420002101Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

52519512482214Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
6300006201Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
72000500Employment activitiesأنشطة االستخدام

 3320013000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

83000500Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
3225000601Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2300002300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1663200113102Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3602907224739Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3602907224739Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 4943843219239التعلیم

4943843219239Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
98391812868112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

73000301Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
46160002901Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1036110812900114Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
6830016400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

44202001606Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
40000301Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

13920101110403Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
255431212187010Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
558169601217264828Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

349110134600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
768090075009Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

16751707012181360837Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

70000601Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 10000100Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

80000701Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
120100191Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

120100191Totalالمجموع

40982132437833687Not Statedغیر مبین
40982132437833687Totalالمجموع

3472613641863984287242774052Erbil Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء أربیل
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Erbil Qatha Center \ Ruralمركز قضاء أربیل / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

00000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
00000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 00000000التعلیم

00000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

00000000Erbil Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء أربیل
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Baharka Naheiahناحیة بحركة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 322110031901Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30000300صید األسماك وتربیة المائیات

325110032201Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1000001000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

11000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
30000300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
60000510Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000500Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2800002800Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

21000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
40000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

7120006810Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
32000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

32000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 71000600أنشطة التشیید المتخصصة

81000700Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4800004800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1100001100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

202100019902Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
261100025802Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

10000100Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

8300008300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

8610008500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
60100500Accommodationاإلقامة

2800002701Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3401003201Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
71000510Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
71000510Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 80000800األنشطة العقاریة

80000800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000010Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

40000310Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

22000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
99000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 21000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1312000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3737000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3737000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5655000100التعلیم

5655000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21110001000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
41000300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

25120001300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20200000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

53000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
73200200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
64393011623Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

40000400Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2100002001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

89393014024Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

136000040132Not Statedغیر مبین
136000040132Totalالمجموع

11731687018525140Baharka Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بحركة
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Baharka Naheiah \ Urbanناحیة بحركة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 7601007500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

7601007500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
70000700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

11000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50000410Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1600001600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
40000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

4510004310Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 60000600أنشطة التشیید المتخصصة

60000600Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2800002800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

70000700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

111100010901Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
146100014401Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

5100005100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5210005100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10100000Accommodationاإلقامة

90000900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
100100900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
21000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
21000100Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 80000800األنشطة العقاریة

80000800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

30000300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1111000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1111000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2020000000التعلیم

2020000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
84000400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

95000400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

53000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
53000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2592011102Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

30000300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1000001000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3892012402Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3300001032Not Statedغیر مبین
3300001032Totalالمجموع

46653401372135Baharka Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بحركة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Baharka Naheiah \ Ruralناحیة بحركة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 246100024401Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30000300صید األسماك وتربیة المائیات

249100024701Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30000300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1200001200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

21000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2610002500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
32000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

32000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 11000000أنشطة التشیید المتخصصة

21000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2000002000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

9100009001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
115000011401Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

10000100Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3200003200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3400003400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
50000500Accommodationاإلقامة

1900001801Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2400002301Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
50000410Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000410Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000010Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000010Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

22000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
99000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1212000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2626000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2626000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3635000100التعلیم

3635000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
137000600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
30000300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

167000900Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20200000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20200000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3930100521Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1100001001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

51301001622Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

103000030100Not Statedغیر مبین
103000030100Totalالمجموع

7071153004804105Baharka Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بحركة
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Ainkawa Naheiahناحیة عنكاوة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 50000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

50000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

81000070Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

81000070Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1901001800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

50000500Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1300001201ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
30000300Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50100400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000410Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2000011810Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
40000400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
50000500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9502018921Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000220Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000220Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

43000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
3001102170Construction of buildingsتشیید المباني

30000120Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000110أنشطة التشیید المتخصصة

35011023100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2900002801Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

121170090221Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

382730036336Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
53281000481258Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 70000430النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4820004105Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
31000200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5830004735Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000201Accommodationاإلقامة

9301009020Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
9601009221Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,50000500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

20000200Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1600001600Telecommunicationsاالتصاالت

20000200Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

30000300Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2900002900Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 151001670Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 10000100Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 51100300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2121011070Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300102200األنشطة العقاریة

2300102200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
30000300Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1601001230Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 41001200Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

21000100Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
50100400Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1300001300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4322013530Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40100300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
20000011Employment activitiesأنشطة االستخدام

 40000400Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
71000330Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1811001141Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3527200600Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3527200600Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2817100631التعلیم

2817100631Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2020001800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
41000210Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2430002010Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
61000500Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2020101421Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2830102121Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
4192351732Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2410002201Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
6110005901Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

126112359834Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1500200130Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1500200130Totalالمجموع

1320000120120Not Statedغیر مبین
1320000120120Totalالمجموع

1359812388101087142Ainkawa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة عنكاوة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Ainkawa Naheiah \ Urbanناحیة عنكاوة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 50000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

50000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

81000070Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

81000070Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1901001800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

50000500Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1300001201ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
30000300Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50100400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000410Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2000011810Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
40000400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
50000500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9502018921Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000220Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000220Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

43000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
3001102170Construction of buildingsتشیید المباني

30000120Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000110أنشطة التشیید المتخصصة

35011023100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2900002801Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

121170090221Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

382730036336Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
53281000481258Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 70000430النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4820004105Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
31000200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5830004735Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000201Accommodationاإلقامة

9301009020Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
9601009221Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,50000500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

20000200Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1600001600Telecommunicationsاالتصاالت

20000200Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

30000300Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2900002900Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 151001670Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 10000100Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 51100300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2121011070Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300102200األنشطة العقاریة

2300102200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
30000300Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1601001230Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 41001200Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

21000100Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
50100400Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1300001300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4322013530Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40100300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
20000011Employment activitiesأنشطة االستخدام

 40000400Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
71000330Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1811001141Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3527200600Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3527200600Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2817100631التعلیم

2817100631Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2020001800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
41000210Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2430002010Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
61000500Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2020101421Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2830102121Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
4192351732Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2410002201Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
6110005901Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

126112359834Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1500200130Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1500200130Totalالمجموع

1320000120120Not Statedغیر مبین
1320000120120Totalالمجموع

1359812388101087142Ainkawa Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة عنكاوة
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Ainkawa Naheiah \ Ruralناحیة عنكاوة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

00000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
00000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 00000000التعلیم

00000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

00000000Ainkawa Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة عنكاوة
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Shamamak Naheiahناحیة شمامك

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 854130284503Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 20000200صید األسماك وتربیة المائیات

856130284703Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

4800004800Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

4900004900Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2910002503Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
30000300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
134001701Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3420003101Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
40000400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2000001901Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

40000301Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1720001500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

128900111107Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000001Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

20000200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

90000900Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 9510009400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6410006201Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

705110469504Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
864310485105Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1345000119010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1366000120010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42000200Accommodationاإلقامة

4430004100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4850004300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

20000200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000201Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 90000900األنشطة العقاریة

90000900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
41000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1110001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

21000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
71000600Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

92000700Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3027000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3027000201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5952002302التعلیم

5952002302Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1760101000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1870101000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
11000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
32000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
78571051302Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

81000700Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2000001901Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

106581053903Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7343000150716Not Statedغیر مبین
7343000150716Totalالمجموع

3077178511421300749Shamamak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شمامك
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Shamamak Naheiah \ Urbanناحیة شمامك / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1810001700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1910001800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

21000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

32000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 33000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

33000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 44000000التعلیم

44000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
30010200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

41010200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
41000300Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

11000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

62000400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

60000303Not Statedغیر مبین
60000303Totalالمجموع

49130103203Shamamak Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شمامك
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Shamamak Naheiah \ Ruralناحیة شمامك / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 853130284403Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 20000200صید األسماك وتربیة المائیات

855130284603Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

4800004800Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

4900004900Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2910002503Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
30000300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
134001701Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3420003101Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
40000400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1800001701Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

40000301Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1720001500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

126900110907Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000001Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

20000200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

90000900Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 9410009300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6410006201Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

687010467804Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
845210483305Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1324000118010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1334000119010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42000200Accommodationاإلقامة

4330004000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4750004200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

20000200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000201Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 90000900األنشطة العقاریة

90000900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
41000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1110001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

21000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
71000600Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

92000700Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2724000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2724000201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5548002302التعلیم

5548002302Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
146000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

146000800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
11000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
32000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
74561051002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

70000700Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1900001801Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

100561053503Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7283000120713Not Statedغیر مبین
7283000120713Totalالمجموع

3028165501420980746Shamamak Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شمامك
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Dashti hawler (Benssalawa) Qathaقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 847100084105Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3000003000صید األسماك وتربیة المائیات

878200087105Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

30000201Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

30000300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
20000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

80000701Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
7000007000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

20000200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2900002900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2701002501ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1700001700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
40000400Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1210001100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

4700004610Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 131100013000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

50000500Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
50000500Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

30000300Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
3400003400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

30000300Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1910001800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

410310040411Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
82000600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

82000600Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

10000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 30000300Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

40000400Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
70000700Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1900001900أنشطة التشیید المتخصصة

2700002700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 235010023400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7531007100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1613317101561013Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1923349101866013Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
10000100Air transportالنقل الجوي

151300014017Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

155600014117Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
74000201Accommodationاإلقامة

100000010000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
107400010201Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
91000800Telecommunicationsاالتصاالت

30000300Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1510001400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 9600009600األنشطة العقاریة

9600009600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
53000200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

11000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3300003300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4350003800Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 30000300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

93000600Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 109943001002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

109943001002Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 214207100402التعلیم

214207100402Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
108162008901Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
66000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

115222009001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
80000800Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2990002000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
3990003000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
16512314212005Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

6300006300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
147000014601Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

375123142122906Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
10000010Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

10000010Totalالمجموع

4422020530385Not Statedغیر مبین
4422020530385Totalالمجموع

4980518315139983424Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Dashti hawler (Benssalawa) Qatha \ Urbanقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 9500009500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

9500009500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
6200006200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

20000200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2900002900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2701002501ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1600001600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
60000600Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3800003800Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 125100012400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

50000500Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
50000500Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

30000300Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2400002400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

30000300Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1910001800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

366210036201Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
72000500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

72000500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

10000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 20000200Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

30000300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1900001900أنشطة التشیید المتخصصة

2400002400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 231010023000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6721006400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1485306101437011Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1783328101731011Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
10000100Air transportالنقل الجوي

10520009805Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10950009905Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21000100Accommodationاإلقامة

9500009500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
9710009600Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
41000300Telecommunicationsاالتصاالت

30000300Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
101000900Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 8600008600األنشطة العقاریة

8600008600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
53000200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

11000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3300003300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4250003700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
22000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 30000300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

62000400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 76623001001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

76623001001Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 101100000100التعلیم

101100000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
99111008700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
66000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

106171008800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
60000600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2990002000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
3790002800Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
815013001305Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

6200006200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
147000014601Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

29050130022106Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3851020440338Not Statedغیر مبین
3851020440338Totalالمجموع

3627290273029450362Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha \ Ruralقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 752100074605Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3000003000صید األسماك وتربیة المائیات

783200077605Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

20000101Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
20000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

60000501Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
80000800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
40000400Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
61000500Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

90000810Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 60000600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1000001000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

4410004210Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

81000700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

128110012402Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
140210013502Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4610004212Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4610004212Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
53000101Accommodationاإلقامة

50000500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
103000601Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
50000500Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1000001000األنشطة العقاریة

1000001000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3332000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3332000001Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 113107100302التعلیم

113107100302Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
95100201Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

95100201Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
8473121700Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

8573121800Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
10000010Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

10000010Totalالمجموع

5710009047Not Statedغیر مبین
5710009047Totalالمجموع

13532284211053362Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Centerمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5500005500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

5500005500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1700001700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
60000501ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
60000600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
20000200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3000003000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
40000400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
80000800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9800009701Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

10000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 70000700أنشطة التشیید المتخصصة

70000700Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6500006500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1410001300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4082500038102Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4872600045902Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2220002000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2220002000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2500002500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2500002500Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1900001900األنشطة العقاریة

1900001900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1200001200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1420001200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1811300301Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1811300301Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3230000002التعلیم

3230000002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2820002600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2930002600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113000800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1430001100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2111400303Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1800001800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4500004401Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84114006504Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1251000160108Not Statedغیر مبین
1251000160108Totalالمجموع

1040898008250118Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center \ Urbanمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2100002100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

2100002100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1700001700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
60000501ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
60000600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3000003000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
40000400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
80000800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9500009401Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

10000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 70000700أنشطة التشیید المتخصصة

70000700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6500006500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1410001300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3982400037202Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4772500045002Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2220002000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2220002000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2500002500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2500002500Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 10100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1900001900األنشطة العقاریة

1900001900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1200001200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1420001200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1811300301Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1811300301Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2727000000التعلیم

2727000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2820002600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2930002600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113000800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1430001100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2111400303Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1800001800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4500004401Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84114006504Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1201000120107Not Statedغیر مبین
1201000120107Totalالمجموع

981858007730115Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center \ Ruralمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3400003400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

3400003400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
20000200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

101000900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
101000900Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 53000002التعلیم

53000002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

50000401Not Statedغیر مبین
50000401Totalالمجموع

5940005203Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Daratoo Naheiahناحیة دارةتوو

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 147000014403Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

148100014403Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2300002300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1000001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
70000700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
20000200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
11000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000410Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4510004400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

20000200Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1100001100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

115200011210Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
30000300Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 60000600أنشطة التشیید المتخصصة

90000900Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 9700009700Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2101002000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

423110042100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
541120053800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3010002810Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3120002810Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
43000001Accommodationاإلقامة

2900002900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3330002901Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 5300005300األنشطة العقاریة

5300005300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

11000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1200001200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1410001300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3530000401Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3530000401Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 4242000000التعلیم

4242000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3240002800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3560002900Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

81000700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1110001000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3428200301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2000002000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4100004100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

95282006401Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4300004039Not Statedغیر مبین
4300004039Totalالمجموع

12121174001044245Daratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةتوو
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Daratoo Naheiah \ Urbanناحیة دارةتوو / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1700001700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1000001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
70000700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4410004300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

20000200Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1000001000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

101100010000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 60000600أنشطة التشیید المتخصصة

80000800Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 9600009600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2001001900Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

391110038900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
507120050400Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1200001200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1310001200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2800002800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2800002800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 4400004400األنشطة العقاریة

4400004400Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

11000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1200001200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1410001300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 139000400Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

139000400Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2920002700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3240002800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

81000700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1110001000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2015200201Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2000002000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4100004100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

81152006301Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2300001022Not Statedغیر مبین
2300001022Totalالمجموع

90254400821023Daratoo Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة دارةتوو
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Daratoo Naheiah \ Ruralناحیة دارةتوو / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 146000014303Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

147100014303Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
60000600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
20000200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
11000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000210Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1410001210Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3200003200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3400003400Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1810001610Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1810001610Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
43000001Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
53000101Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 90000900األنشطة العقاریة

90000900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2221000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2221000001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1413000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1413000100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2000003017Not Statedغیر مبین
2000003017Totalالمجموع

31063000223222Daratoo Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دارةتوو
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Qoshtaba Naheiahناحیة قوشتةبة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 455100045202Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3000003000صید األسماك وتربیة المائیات

485100048202Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

30000201Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
20000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

60000501Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
70000700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
40000400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000500Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2200002200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
70000700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5400005400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2600002600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1510001400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

245210024002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
286310028002Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4600004501Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4710004501Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21000100Accommodationاإلقامة

80000800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
101000900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30000300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

61000500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2222000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2222000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 8077000300التعلیم

8077000300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
145000801Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

156000801Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

44000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
44000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5847220700Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

90000900Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1200001200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

79472202800Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

119000020117Not Statedغیر مبین
119000020117Totalالمجموع

12261653209320124Qoshtaba Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قوشتةبة
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Qoshtaba Naheiah \ Urbanناحیة قوشتةبة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 50000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

50000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
50000500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1900001900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3500003500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2500002500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1110001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

182200017901Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
218300021401Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2000002000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2110002000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11000000Accommodationاإلقامة

70000700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
81000700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30000300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

51000400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1616000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1616000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1918000100التعلیم

1918000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
102000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

113000800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

44000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
44000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
125200500Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

80000800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1200001200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3252002500Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

9200001091Not Statedغیر مبین
9200001091Totalالمجموع

47454200326092Qoshtaba Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة قوشتةبة
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Qoshtaba Naheiah \ Ruralناحیة قوشتةبة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 450100044702Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3000003000صید األسماك وتربیة المائیات

480100047702Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

20000101Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
20000200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

40000301Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
70000700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1900001900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6301006101Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6801006601Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2600002501Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2600002501Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10000100Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 6159000200التعلیم

6159000200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
43000001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

43000001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
4642020200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4742020300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2700001026Not Statedغیر مبین
2700001026Totalالمجموع

752111120606032Qoshtaba Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة قوشتةبة
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Kasnasan Naheiahناحیة كةسنةزان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 190000019000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

190000019000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2400002400Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
80000800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
90100800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50000500Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3400003400Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3400003400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1200001200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

10000100Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
71000600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

143110014100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 50000500أنشطة التشیید المتخصصة

70000700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4701004600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2510002400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

537351051909Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
609461058909Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
10000100Air transportالنقل الجوي

5300004706Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5510004806Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10000100Accommodationاإلقامة

3800003800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3900003900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31000200Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
51000400Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2400002400األنشطة العقاریة

2400002400Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

91000800Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
21000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

42000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3431000300Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3431000300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 6058100100التعلیم

6058100100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3452002700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3672002700Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
40000400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

61000500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000900Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5237601701Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1600001600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4900004900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

117376017201Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
10000010Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

10000010Totalالمجموع

1551020310121Not Statedغیر مبین
1551020310121Totalالمجموع

1502147163111971137Kasnasan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةسنةزان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kasnasan Naheiah \ Urbanناحیة كةسنةزان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6800006800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

6800006800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2400002400Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
80000800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
90100800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50000500Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3100003100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3200003200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1000001000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

10000100Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
71000600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

135110013300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 50000500أنشطة التشیید المتخصصة

70000700Totalالمجموع
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GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4501004400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2200002200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

514351049708Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
581361056308Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
10000100Air transportالنقل الجوي

5100004605Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5310004705Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10000100Accommodationاإلقامة

3500003500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3600003600Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
21000100Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
41000300Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300002300األنشطة العقاریة

2300002300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

91000800Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2926000300Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2926000300Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3434000000التعلیم

3434000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3251002600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3471002600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

61000500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
81000700Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2819500301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1600001600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4900004900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

93195006801Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1500020300118Not Statedغیر مبین
1500020300118Totalالمجموع

127097133010250132Kasnasan Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة كةسنةزان
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kasnasan Naheiah \ Ruralناحیة كةسنةزان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 122000012200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

122000012200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

80000800Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

31000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2300002201Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2810002601Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

20000101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

20000101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 55000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

55000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2624100100التعلیم

2624100100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20100100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

20100100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2418101400Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2418101400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
10000010Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

10000010Totalالمجموع

51000103Not Statedغیر مبین
51000103Totalالمجموع

2325030117215Kasnasan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةسنةزان
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 Sowran Qathaقضاء سؤران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 33986200338109Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

22000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

34008200338109Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

21000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

50000500Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

71000600Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
8411008200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

40000400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
9500009500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
5500005500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
50000500Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
2501002400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1410001300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
20000200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 163000016300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

60000600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.40000400Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

21000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2600002600Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2700002700Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

518420051200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2050001500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2050001500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2217100400Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2418100500Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
91000800Construction of buildingsتشیید المباني

10000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1310001200أنشطة التشیید المتخصصة

2320002001Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 432010043001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

223000022003Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

21102616802041019Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
27652617802691023Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 1000001000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

52912000500116Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

54114000510116Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
49230101906Accommodationاإلقامة

256120025201Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3052421027107Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
41000300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,90000900Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1500201300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

40100300Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3311202900Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 32000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 22000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1810001700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2350001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2900002900األنشطة العقاریة

2900002900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
112000900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

40000400Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 30000300Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
10000100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

4100004100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
81000700Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

6830006500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1300001300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 30000300Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
148000501Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 51000400Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

36100002501Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 124112100704Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

124112100704Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2362091001709التعلیم

2362091001709Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
113331007702Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

53000200Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

119371007902Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
101000900Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

82000501Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

4184002900Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
59114004301Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
244142220185705Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

7400007301Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
140130113203Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4581432501926209Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7454200940645Not Statedغیر مبین
7454200940645Totalالمجموع

953363759111980791727Sowran Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء سؤران



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 Sowran Qatha \ Urbanقضاء سؤران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 107300010400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

22000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

109500010400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

21000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

41000300Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
4511004300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

40000400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
9500009500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
4800004800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
50000500Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
2201002100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1310001200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
20000200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 154000015400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

60000600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.30000300Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

21000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2600002600Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2500002500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

456420045000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1950001400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1950001400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

86100100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

107100200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
51000400Construction of buildingsتشیید المباني

10000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1310001200أنشطة التشیید المتخصصة

1920001601Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 402010040001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

210000020703Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

19342315801872016Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
25462316802479020Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 1000001000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

28810000266012Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30012000276012Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
39210101106Accommodationاإلقامة

176120017201Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2152221018307Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
41000300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,90000900Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1300001300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

30100200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3011002800Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 32000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 22000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1810001700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2350001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2900002900األنشطة العقاریة

2900002900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
112000900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

40000400Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 30000300Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
10000100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

4100004100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
71000600Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

6730006400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1300001300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 20000200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
74000201Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 40000400Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2640002101Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 8880100403Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

8880100403Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 9084100401التعلیم

9084100401Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
98191007602Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

43000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

103231007702Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
101000900Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

50000401Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

3974002800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
5484004101Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1357420023702Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

7400007301Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
133120012703Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

34275220223706Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

5754200870482Not Statedغیر مبین
5754200870482Totalالمجموع

5105368539241370536Sowran Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء سؤران
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 Sowran Qatha \ Ruralقضاء سؤران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 32913200327709Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

32913200327709Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

30000300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

30000300Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
3900003900Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 90000900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6200006200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1411000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1411000300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
40000400Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3000003000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1300001300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

176310016903Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
219310021203Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

241200023414Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

241200023414Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
102000800Accommodationاإلقامة

8000008000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
9020008800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20020000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30020100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
74000300Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

106000400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3632000301Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3632000301Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1461250001308التعلیم

1461250001308Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1514000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1614000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
53000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1096820162003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
70101500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1166830172503Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

170000070163Not Statedغیر مبین
170000070163Totalالمجموع

4428269621739421191Sowran Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء سؤران
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Sowran Qatha Centerمركز قضاء سؤران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 61000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

72000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10000100Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2710002600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

40000400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6700006700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2200002200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1501001400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4500004500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

20000200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1400001400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1600001600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

219110021700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
62000400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

62000400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

10000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 70000700أنشطة التشیید المتخصصة

90000801Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 275000027401Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

140000013802Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11248360110106Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
15398360151309Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 60000600النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

159400015104Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

166500015704Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
219010803Accommodationاإلقامة

6710006600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
88100107403Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
30000300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,50000500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1000001000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1901001800Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 11000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1810001700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2130001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300002300األنشطة العقاریة

2300002300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
112000900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 20000200Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
10000100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2000002000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

3820003600Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1300001300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 20000200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
20000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 20000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1900001900Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 4542100200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

4542100200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3734000300التعلیم

3734000300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54120004002Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

57140004102Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
50000500Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1723001200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2323001800Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
612312002501Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5300005300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
7500007302Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18923120015103Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2750100290245Not Statedغیر مبین
2750100290245Totalالمجموع

2782149227023370267Sowran Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء سؤران



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sowran Qatha Center \ Urbanمركز قضاء سؤران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 61000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

72000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10000100Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2710002600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

40000400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6700006700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2200002200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1501001400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4500004500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

20000200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1400001400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1600001600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

219110021700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
62000400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

62000400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

10000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 70000700أنشطة التشیید المتخصصة

90000801Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 275000027401Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

140000013802Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11248360110106Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
15398360151309Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 60000600النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

159400015104Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

166500015704Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
219010803Accommodationاإلقامة

6710006600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
88100107403Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
30000300Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,50000500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1000001000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1901001800Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 11000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1810001700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2130001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300002300األنشطة العقاریة

2300002300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
112000900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 20000200Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
10000100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2000002000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

3820003600Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1300001300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 20000200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
20000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 20000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1900001900Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 4542100200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

4542100200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3734000300التعلیم

3734000300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54120004002Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

57140004102Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
50000500Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1723001200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2323001800Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
612312002501Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5300005300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
7500007302Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18923120015103Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2750100290245Not Statedغیر مبین
2750100290245Totalالمجموع

2782149227023370267Sowran Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء سؤران
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sowran Qatha Center \ Ruralمركز قضاء سؤران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

00000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
00000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 00000000التعلیم

00000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

00000000Sowran Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء سؤران 
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Khalifan Naheiahناحیة خلیفان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12273100122201Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

12273100122201Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

30000300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

41000300Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
3601003500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1100001100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3000003000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

11000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

8911008700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

118100200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

139100300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5501005400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2600002600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

331370031803Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
412380039803Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

120500011401Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

120500011401Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
167000603Accommodationاإلقامة

112020010901Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
128720011504Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
40020200Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

20000200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
80020600Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
21000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

81000700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
31000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

51000400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3835000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3835000201Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 7473000001التعلیم

7473000001Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1511000400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

21000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1712000500Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

41000300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
61000500Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
78502017801Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1000001000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2112001701Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1095140173502Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1733000270143Not Statedغیر مبین
1733000270143Totalالمجموع

24412081721720410156Khalifan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خلیفان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khalifan Naheiah \ Urbanناحیة خلیفان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5110005000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

5110005000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
80100700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1100001100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2900002900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

11000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6011005800Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

43100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

64100100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4601004500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2300002300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

289270027802Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
358280034602Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4030003601Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4030003601Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
106000103Accommodationاإلقامة

5802005501Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
6862005604Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
21000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

81000700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1212000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1212000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 1717000000التعلیم

1717000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
62000400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

11000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

73000400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
41000300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2417101401Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1000001000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1812001401Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

52183012802Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1533000260124Not Statedغیر مبین
1533000260124Totalالمجموع

8547615016290133Khalifan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة خلیفان
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khalifan Naheiah \ Ruralناحیة خلیفان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 11762100117201Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

11762100117201Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

30000300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

30000300Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2800002800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2900002900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

75000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

75000200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 90000900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

30000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4210004001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5410005201Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

8020007800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

8020007800Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
61000500Accommodationاإلقامة

5400005400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
6010005900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20020000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30020100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
20000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

30000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2623000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2623000201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5756000001التعلیم

5756000001Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
99000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

109000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
54331016400Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57331016700Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2000001019Not Statedغیر مبین
2000001019Totalالمجموع

158713222161412023Khalifan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة خلیفان
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Diyana Naheiahناحیة دیانا

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 629100062602Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

629100062602Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1900001900Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
40000400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2700002700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1000001000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1210001100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 8200008200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.20000200Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
90000900Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1000001000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

187200018500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
80000800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

80000800Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

86000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

86000200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
71000600Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

81000700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 8800008800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

4600004501Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5267120506010Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6607120639011Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 40000400النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2443000229111Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2494000233111Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
72000500Accommodationاإلقامة

7600007600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
8320008100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
11000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
51000400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 50000500األنشطة العقاریة

50000500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1400001400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
30000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1900001900Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
21000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2217000203Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2217000203Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 4640100401التعلیم

4640100401Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3761003000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3871003000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
51000400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52000201Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1521001200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2551001801Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
62425011301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

90000801Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3901013700Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

110426025802Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1911100360153Not Statedغیر مبین
1911100360153Totalالمجموع

2298137112219611184Diyana Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دیانا



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Diyana Naheiah \ Urbanناحیة دیانا / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3400003400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

3400003400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1000001000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
40000400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2000002000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
70000700Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1110001000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 7600007600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
90000900Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
80000800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

158200015600Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
70000700Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

70000700Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

32000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
31000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

41000300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 7500007500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

4300004201Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

433702041608Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
551702053309Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 40000400النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

8330007307Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

8840007707Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
31000200Accommodationاإلقامة

5000005000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
5310005200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
11000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
51000400Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 50000500األنشطة العقاریة

50000500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1400001400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
30000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1900001900Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2116000203Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2116000203Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3229100101التعلیم

3229100101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3541003000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3651003000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
51000400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

30000201Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1411001200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2221001801Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3827401600Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

90000801Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3600003600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

83274015001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

125110032091Not Statedغیر مبین
125110032091Totalالمجموع

12509982110270113Diyana Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة دیانا



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Diyana Naheiah \ Ruralناحیة دیانا / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 595100059202Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

595100059202Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
90000900Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 60000600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2900002900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

54000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

54000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
40000400Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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المجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1300001300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

30000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

9301009002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
109010010602Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

161000015614Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

161000015614Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
41000300Accommodationاإلقامة

2600002600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3010002900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 11000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

11000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1411000300التعلیم

1411000300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
22000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

22000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

22000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
33000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2415100701Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30101100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2715201801Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

6600004062Not Statedغیر مبین
6600004062Totalالمجموع

104838301934171Diyana Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دیانا
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Sidakan Naheiahناحیة سیدةكان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 15361100152806Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

15372100152806Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 60000600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2300002300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
22000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

22000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 21000100أنشطة التشیید المتخصصة

21000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1400001400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1100001100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

129850011600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
154850014100Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

60000600Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

60000600Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
55000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
65000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 11000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

30000300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
76000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

98000001Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1918000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1918000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 79620001007التعلیم

79620001007Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
74000300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

74000300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

53000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
53000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
43273001102Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

20000200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50273001802Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

106000020104Not Statedغیر مبین
106000020104Totalالمجموع

201214390017400120Sidakan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سیدةكان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sidakan Naheiah \ Urbanناحیة سیدةكان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1610001500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1720001500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 40000400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1900001900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
22000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

22000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 21000100أنشطة التشیید المتخصصة

21000100Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 60000600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

8865007700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
9865008700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

60000600Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

60000600Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
55000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
65000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 11000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

32000001Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1010000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1010000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 44000000التعلیم

44000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
31000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

31000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

53000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
53000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
127300200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

20000200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
40000400Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

187300800Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2200000022Not Statedغیر مبین
2200000022Totalالمجموع

21944800144023Sidakan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سیدةكان
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sidakan Naheiah \ Ruralناحیة سیدةكان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 15200100151306Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

15200100151306Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 80000800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

70000700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4120003900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5620005400Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
44000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

66000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 98000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

98000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 75580001007التعلیم

75580001007Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
43000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

43000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3120000902Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

32200001002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

8400002082Not Statedغیر مبین
8400002082Totalالمجموع

1793991001596097Sidakan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سیدةكان
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Shaqlawa Qathaقضاء شقالوة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 144340001422215Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

144550001423215Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
6210016000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4100004100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2200002200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
80000800Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1200001200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

90000900Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 113000111002Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
70000700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1310001200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

296200229002Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
66170014701Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

66170014701Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

10495000702Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

10595000802Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
91000701Construction of buildingsتشیید المباني

22000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 101001800أنشطة التشیید المتخصصة

2140011501Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 230000022802Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

120400111401Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

16943425201613020Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
20443825211955023Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 51000400النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

225711120708Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
42000200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2341011121308Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
50510028016Accommodationاإلقامة

164300015803Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2148100186019Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
32000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,60000600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
2120011701Telecommunicationsاالتصاالت

30000300Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

51000301Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3850013002Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 22000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 51001300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

73001300Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 3200003200األنشطة العقاریة

3200003200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
42000200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 33000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3100013000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
62000400Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4570013700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
20000200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

30000300Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
29170001002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 31000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

38180001802Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 12910120015011Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

12910120015011Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2742510017015التعلیم

2742510017015Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
83360014501Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
55000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

91430014601Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
91200600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

96000201Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
40000400Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

35131101901Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
57203103102Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
581232803730265Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4000013801Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
142200213701Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

7632348062480267Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

32000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

32000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4797000360436Not Statedغیر مبین
4797000360436Totalالمجموع

63818701773746402808Shaqlawa Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء شقالوة
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Shaqlawa Qatha \ Urbanقضاء شقالوة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 177300016905Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

178400016905Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
6010015800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4100004100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2100002100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
80000800Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
1100001100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

50000500Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 103000110002Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
70000700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1210001100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

277200227102Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
4390013201Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

4390013201Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

4036000301Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

4136000401Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
70000601Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 101001800أنشطة التشیید المتخصصة

1710011401Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 204000020202Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

108200110401Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

15013215201424019Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18133415211730022Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 51000400النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

153711113508Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
42000200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1621011114108Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
50510028016Accommodationاإلقامة

141300013503Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1918100163019Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
32000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,60000600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1820011401Telecommunicationsاالتصاالت

20000200Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

51000301Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3450012602Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 22000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 51001300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

73001300Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 3200003200األنشطة العقاریة

3200003200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
42000200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 22000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3100013000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
62000400Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

4460013700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
20000200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

20000200Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
2012000701Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 31000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

28130001401Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 112922001503Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

112922001503Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 10698001403التعلیم

10698001403Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
55130004200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
44000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

62190004300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
91200600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

85000201Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
30000300Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

34121101901Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
54183103002Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
39781600470263Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4000013801Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
127200212201Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

564836032070265Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

22000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

22000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3665000310330Not Statedغیر مبین
3665000310330Totalالمجموع

41334481473329660665Shaqlawa Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء شقالوة
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Shaqlawa Qatha \ Ruralقضاء شقالوة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 126610001253210Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

126710001254210Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

40000400Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1000001000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1900001900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2380001500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2380001500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

6459000401Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

6459000401Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
21000100Construction of buildingsتشیید المباني

22000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

43000100Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2600002600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1220001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

193210018901Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
231410022501Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

7200007200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

7200007200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2300002300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2300002300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 11000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
95000301Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

105000401Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 179000008Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

179000008Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 1681530003012التعلیم

1681530003012Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2823001301Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2924001301Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
32000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1841512032602Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1500001500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1991512034102Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

113200050106Not Statedغیر مبین
113200050106Totalالمجموع

224842230416742143Shaqlawa Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء شقالوة
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Shaqlawa Qatha Centerمركز قضاء شقالوة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 22000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

22000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2100002100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
70000700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1500001500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
51000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6010005900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1440001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1440001000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

98000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

98000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5800005800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1300001300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4261204040406Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4971204047506Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 31000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

5521105100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
10000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5931105400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
33310015014Accommodationاإلقامة

3800003701Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
71310052015Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
22000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,60000600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000201Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
122000901Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

22000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1100001100األنشطة العقاریة

1100001100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1220001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2622000301Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2622000301Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3028000101التعلیم

3028000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1730001400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

21000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2160001500Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
50200300Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

104100500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
164300900Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3621400902Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1200001200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3610003500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84224005602Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

59100016042Not Statedغیر مبین
59100016042Totalالمجموع

990123950784069Shaqlawa Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء شقالوة
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Shaqlawa Qatha Center \ Urbanمركز قضاء شقالوة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 22000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

22000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
2100002100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
70000700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1500001500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
51000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6010005900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1440001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1440001000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

98000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

98000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5800005800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1300001300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4261204040406Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4971204047506Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 31000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

5521105100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
10000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5931105400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
33310015014Accommodationاإلقامة

3800003701Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
71310052015Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
22000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,60000600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000201Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
122000901Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

22000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1100001100األنشطة العقاریة

1100001100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
21000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1220001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 10000100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2622000301Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2622000301Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3028000101التعلیم

3028000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1730001400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

21000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2160001500Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
50200300Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

104100500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
164300900Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3621400902Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1200001200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3610003500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84224005602Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

59100016042Not Statedغیر مبین
59100016042Totalالمجموع

990123950784069Shaqlawa Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء شقالوة
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Shaqlawa Qatha Center \ Ruralمركز قضاء شقالوة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

00000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
00000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 00000000التعلیم

00000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

00000000Shaqlawa Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء شقالوة
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Sala-eldeen Naheiahناحیة صالح الدین

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 622100061704Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

622100061704Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600011500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2000002000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
60000600ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
40000400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
70000700Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

60000600Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4600014401Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
50000500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

117000211401Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1820011401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1820011401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

86000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

86000200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
51000400Construction of buildingsتشیید المباني

22000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 81001600أنشطة التشیید المتخصصة

1540011000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 8700008700Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3510013201Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

53614111949308Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
65815112061209Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2110011801Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
21000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2420012001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1610001302Accommodationاإلقامة

6030005502Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
7640006804Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
90001800Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

51000301Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1510011201Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 30001200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

30001200Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1600001600األنشطة العقاریة

1600001600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 33000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1100011000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1840011300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

30000300Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1610000600Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

20100001000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 52381001201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

52381001201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 9287001400التعلیم

9287001400Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27100011600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

29120011600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

94000500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
136000700Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
36779100280259Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1400011201Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5700025401Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43879103940261Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

22000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

22000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2855000150265Not Statedغیر مبین
2855000150265Totalالمجموع

2521278313316580548Sala-eldeen Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة صالح الدین
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Sala-eldeen Naheiah \ Urbanناحیة صالح الدین / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 91000602Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

91000602Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600011500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2000002000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
60000600ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

10000100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
40000400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
10000100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
70000700Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

40000400Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4400014201Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
40000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

112000210901Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1820011401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1820011401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

86000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

86000200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
30000300Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 81001600أنشطة التشیید المتخصصة

111001900Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 7500007500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3310013001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

47414111943108Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
58215112053609Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1610011301Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
21000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1920011501Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1610001302Accommodationاإلقامة

5730005202Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
7340006504Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
90001800Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

51000301Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1510011201Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 30001200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

30001200Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1600001600األنشطة العقاریة

1600001600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 22000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1100011000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1730011300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

20000200Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
115000600Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

145000900Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 48341001201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

48341001201Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3633001200التعلیم

3633001200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2040001600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2260001600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

83000500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
125000700Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
31128100230259Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1400011201Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5400025101Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

37928103860261Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

22000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

22000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2093000110195Not Statedغیر مبین
2093000110195Totalالمجموع

160515131329420476Sala-eldeen Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة صالح الدین
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Sala-eldeen Naheiah \ Ruralناحیة صالح الدین / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 613000061102Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

613000061102Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

50000500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
21000100Construction of buildingsتشیید المباني

22000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

43000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1200001200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6200006200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
7600007600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

50000500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

50000500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 11000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
55000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

65000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 44000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

44000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 5654000200التعلیم

5654000200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
76001000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

76001000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5651000500Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

5951000800Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7620004070Not Statedغیر مبین
7620004070Totalالمجموع

916127001716072Sala-eldeen Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة صالح الدین
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Harir Naheiahناحیة ھریر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 201000019506Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

201000019506Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1910001800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1000001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
30000300Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4200004101Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9810009601Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1770001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1770001000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

5048000101Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

5048000101Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000101Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

20000101Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6400006400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

5720005500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

498400148706Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
619600160606Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4120003504Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4330003604Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

5400005400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
5400005400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
41000300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
51000400Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10000100Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1100001100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
20000200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
43000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

63000201Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2220100001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2220100001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5854000004التعلیم

5854000004Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
178000900Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

11000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

189000900Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
31000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
30000300Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113010601Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1950101102Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
56382011401Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1300001300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3310003200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

102392015901Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

8910004084Not Statedغیر مبین
8910004084Totalالمجموع

141719831211000113Harir Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھریر
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Harir Naheiah \ Urbanناحیة ھریر / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1200001200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1200001200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1810001700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1000001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
30000300Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4000003901Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9410009201Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
81000700Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

81000700Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2120000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2120000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
20000101Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

20000101Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6200006200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

5510005400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

454400144405Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
571500156005Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3920003304Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4130003404Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

4400004400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4400004400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31000200Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
41000300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10000100Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1100001100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
20000200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
43000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

63000201Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2119100001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2119100001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2322000001التعلیم

2322000001Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
123000900Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

11000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

134000900Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
31000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
20000200Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113010601Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1850101002Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2115100401Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1300001300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2610002500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

60161004201Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

8410004079Not Statedغیر مبین
8410004079Totalالمجموع

1035102211833096Harir Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ھریر
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Harir Naheiah \ Ruralناحیة ھریر / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 189000018306Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

189000018306Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
96000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

96000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2928000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2928000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

21000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4400004301Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4810004601Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

20000200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

20000200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1000001000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1000001000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 11000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

11000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3532000003التعلیم

3532000003Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
55000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

55000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
35231011000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
70000700Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

42231011700Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

50000005Not Statedغیر مبین
50000005Totalالمجموع

38296101267017Harir Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ھریر
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Hyran Naheiahناحیة ھیران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 135000013401Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

136000013501Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

32000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

41000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6120005900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6930006600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

31000200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31000200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11000000Accommodationاإلقامة

40000400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
51000400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
11000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
11000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

21000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
43000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

43000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 97000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

97000002Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
65000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

76000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

20000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
31000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2923000402Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3123000602Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000102Not Statedغیر مبین
30000102Totalالمجموع

3067100022807Hyran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھیران
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Hyran Naheiah \ Urbanناحیة ھیران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

30000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4920004700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5420005200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

21000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

21000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
31000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
11000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
11000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

21000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
43000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

43000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Education 00000000التعلیم
Education 66000000التعلیم

66000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

20000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
31000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
95000301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

115000501Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

101310006901Hyran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ھیران
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Hyran Naheiah \ Ruralناحیة ھیران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 135000013401Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

136000013501Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
30000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

30000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

21000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

11000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1200001200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1510001400Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 20000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

20000002Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1515000000التعلیم

1515000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
44000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

55000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2018000101Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2018000101Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000102Not Statedغیر مبین
30000102Totalالمجموع

2054000015906Hyran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ھیران
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Bamarsa Naheiahناحیة باسرمة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 439000043324Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

439000043324Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
50000500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 50000500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1500001500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1330001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1330001000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

3431000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

3531000400Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1400001202Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1000001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

129210012600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
153210014802Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10110009703Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10110009703Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

80000800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
80000800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
51000301Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

51000301Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 137000006Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

137000006Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 59470002010التعلیم

59470002010Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
95000400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

95000400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
42000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
66481011501Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
90000900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

75481012401Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4100000041Not Statedغیر مبین
4100000041Totalالمجموع

974147201754268Bamarsa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة باسرمة
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Bamarsa Naheiah \ Urbanناحیة باسرمة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 153000015003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

153000015003Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
50000500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

90000900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 60000402Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

8100008100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
9100008902Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3710003303Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3710003303Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 86000101التعلیم

86000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
42000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
126000600Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
60000600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1860001200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1300000013Not Statedغیر مبین
1300000013Totalالمجموع

34925000302022Bamarsa Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة باسرمة
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Bamarsa Naheiah \ Ruralناحیة باسرمة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 286000028321Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

286000028321Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60000600Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
112000900Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

112000900Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

3330000300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

3330000300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 80000800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

60000600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4821004500Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6221005900Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

6400006400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

6400006400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

80000800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
80000800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
40000301Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

40000301Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 71000006Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

71000006Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5141000109التعلیم

5141000109Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
74000300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

74000300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5442101901Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57421011201Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2800000028Not Statedغیر مبین
2800000028Totalالمجموع

625122201452246Bamarsa Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة باسرمة
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Balisan Naheiahناحیة بالیسان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4410004300Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4520004300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4400004400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4800004800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

40000400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

40000400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1414000000التعلیم

1414000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
75000101Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

75000101Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2723001300Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3323001900Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20000002Not Statedغیر مبین
20000002Totalالمجموع

1735300111603Balisan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بالیسان
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Balisan Naheiah \ Urbanناحیة بالیسان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

21000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1700001700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1800001800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

40000400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

40000400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 44000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

44000000Totalالمجموع
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 33000000التعلیم

33000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
86000200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

126000600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000001Not Statedغیر مبین
10000001Totalالمجموع

53160003601Balisan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بالیسان
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Balisan Naheiah \ Ruralناحیة بالیسان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4310004200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4310004200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2700002700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3000003000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 33000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

33000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1111000000التعلیم

1111000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54000001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

54000001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1917001100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2117001300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000001Not Statedغیر مبین
10000001Totalالمجموع

120370018002Balisan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بالیسان
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Choman Qathaقضاء جومان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 426000042600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

426000042600Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
70001501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1900001900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3100003100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

7010016701Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2822000600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2822000600Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

64200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

75200000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

80000800Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3900003900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2400002400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3981160038001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4611160044301Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10160009302Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10590009402Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
83100202Accommodationاإلقامة

4102013800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4933014002Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
21000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
40000400Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
71000501Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1000001000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1110001000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1110001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 22000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
21000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

43000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7565010702Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7565010702Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 9696000000التعلیم

9696000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
30180001200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32191001200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

21100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

157200600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
178300600Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
114848021415Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1100001100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3101012801Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

156849035316Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

41110010029Not Statedغیر مبین
41110010029Totalالمجموع

160533125151198144Choman Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء جومان
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Choman Qatha \ Urbanقضاء جومان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5800005800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

5800005800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
50001301Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1400001400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3000003000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6000015801Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
75000200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

75000200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

44000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

55000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3400003400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2200002200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

289400028401Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
345400034001Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3630003201Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4060003301Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
52000201Accommodationاإلقامة

3201013000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3721013201Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
11000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 90000900Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

101000900Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

90000900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1110001000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

22000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 5851010600Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

5851010600Totalالمجموع
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GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2828000000التعلیم

2828000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1870001100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2081001100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

147100600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
158100600Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
4025500901Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1100001100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2801012501Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

79256014502Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2410006017Not Statedغیر مبین
2410006017Totalالمجموع

806149913621023Choman Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء جومان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Choman Qatha \ Ruralقضاء جومان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 368000036800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

368000036800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
50000500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

101000900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2117000400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2117000400Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

20200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

20200000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

50000500Totalالمجموع
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GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 50000500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

10976009600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
116760010300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

6530006101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

6530006101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
31100001Accommodationاإلقامة

90100800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
121200801Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000301Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10000100Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1714000102Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1714000102Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 6868000000التعلیم

6868000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1211000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1211000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20200000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
7459302514Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

7759302814Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1701004012Not Statedغیر مبین
1701004012Totalالمجموع

7991821602577121Choman Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء جومان
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Choman Qatha Centerمركز قضاء جومان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 30000300Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

30000300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30001101Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1700001700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3200013001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2900002900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1700001700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

177300017301Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
223300021901Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1730001301Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1840001301Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42000101Accommodationاإلقامة

2001011800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2421011901Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
21000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31000101Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

61000500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2721010500Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2721010500Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2020000000التعلیم

2020000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
113000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

134100800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

84100300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
84100300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2418200103Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

80000800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1800011601Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50182012504Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1400003011Not Statedغیر مبین
1400003011Totalالمجموع

44883513336020Choman Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء جومان
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Choman Qatha Center \ Urbanمركز قضاء جومان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30001101Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
50000500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1700001700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3200013001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2900002900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1700001700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

174300017001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
220300021601Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1620001301Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1730001301Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42000101Accommodationاإلقامة

2001011800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2421011901Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
11000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
11000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

40000400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

61000500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2721010500Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2721010500Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1010000000التعلیم

1010000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
102000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

123100800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

84100300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
84100300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
129200001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

80000800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1700011501Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3792012302Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

90000207Not Statedغیر مبین
90000207Totalالمجموع

41162513327013Choman Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء جومان
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Choman Qatha Center \ Ruralمركز قضاء جومان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 20000200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

20000200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

30000300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
30000300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

11000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

11000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000101Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1010000000التعلیم

1010000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
129000102Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

139000202Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

50000104Not Statedغیر مبین
50000104Totalالمجموع

3721000907Choman Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء جومان
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Haj omran Naheiahناحیة حاجى ئؤمةران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 30000300Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

30000300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
50000500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

90000900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
65000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

65000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6030005700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6630006300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

62000400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

73000400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

50100400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
50100400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1000001000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1000001000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1816000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1816000002Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 1414000000التعلیم

1414000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
44000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

44000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1712100211Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1912100411Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

60000105Not Statedغیر مبین
60000105Totalالمجموع

1736120010118Haj omran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة حاجى ئؤمةران
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Haj omran Naheiah \ Urbanناحیة حاجى ئؤمةران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3510003400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3810003700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

41000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 90000900Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

90000900Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 44000000التعلیم

44000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
75100100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

95100300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

40000004Not Statedغیر مبین
40000004Totalالمجموع

87211006104Haj omran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة حاجى ئؤمةران
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Type of Economic Activity

Total

Haj omran Naheiah \ Ruralناحیة حاجى ئؤمةران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 20000200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

20000200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
40000400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

50000500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
65000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

65000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2520002300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2820002600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

32000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

32000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20100100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20100100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10000100Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1210000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1210000002Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1010000000التعلیم

1010000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

33000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
107000111Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

107000111Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20000101Not Statedغیر مبین
20000101Totalالمجموع

86401004014Haj omran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة حاجى ئؤمةران
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Samilan Naheiahناحیة سمَیالن

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 294000029400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

294000029400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
105000500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

105000500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

20200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

20200000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
40000400Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3530003200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3730003400Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3310003200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3310003200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1210000200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1210000200Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2525000000التعلیم

2525000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
75000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

75000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3531100201Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
40000400Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3931100601Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

60000204Not Statedغیر مبین
60000204Totalالمجموع

4738030038505Samilan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سمَیالن



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Samilan Naheiah \ Urbanناحیة سمَیالن / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3400003400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

3400003400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
31000200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

31000200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1000001000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1100001100Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

21000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

21000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 87000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

87000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 44000000التعلیم

44000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
64100100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84100300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000201Not Statedغیر مبین
30000201Totalالمجموع

77181005701Samilan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سمَیالن
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Samilan Naheiah \ Ruralناحیة سمَیالن / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 260000026000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

260000026000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
74000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

74000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

20200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

20200000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
40000400Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

40000400Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2530002200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2630002300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3100003100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3100003100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 43000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

43000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

54000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2927000101Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3127000301Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000003Not Statedغیر مبین
30000003Totalالمجموع

3966220032804Samilan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سمَیالن
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Galala Naheiahناحیة كةَاللة

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 120000012000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

120000012000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

21000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
55000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

55000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3206002600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3206002600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

20000101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31000101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1111000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1111000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 1212000000التعلیم

1212000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
22000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

22000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
96100200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

106200200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000403Not Statedغیر مبین
70000403Totalالمجموع

2104180015704Galala Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةَاللة



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Galala Naheiah \ Urbanناحیة كةَاللة / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2200002200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

2200002200Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
22000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

22000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

70000700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
70000700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

11000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1010000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1010000000Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 33000000التعلیم

33000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
22000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

32100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20000200Not Statedغیر مبین
20000200Totalالمجموع

55221003200Galala Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كةَاللة
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Galala Naheiah \ Ruralناحیة كةَاللة / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 9800009800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

9800009800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

21000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
33000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

33000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2506001900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2506001900Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

20000101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

20000101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 11000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

11000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 99000000التعلیم

99000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
74100200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

74100200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

50000203Not Statedغیر مبین
50000203Totalالمجموع

1551970012504Galala Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةَاللة
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Qasry Naheiahناحیة قةسرَي

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 60000600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

60000600Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
80000800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1200001200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2400002400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
66000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

66000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 50000500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

9420009200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
103200010100Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4300004300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4400004400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
41100101Accommodationاإلقامة

1400001400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1811001501Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

50000500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2525000000التعلیم

2525000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
64000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

64000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

52100200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
62200200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2917302700Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

30000300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
60000600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

38173021600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

81100006Not Statedغیر مبین
81100006Totalالمجموع

3016670221907Qasry Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قةسرَي



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Qasry Naheiah \ Urbanناحیة قةسرَي / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
70000700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1100001100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2200002200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6300006300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6900006900Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1500001500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1600001600Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10000100Accommodationاإلقامة

90000900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1000001000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

50000500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 77000000التعلیم

77000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
42000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

42000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

42000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
42000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
135100700Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

30000300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
60000600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2251001600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

61000005Not Statedغیر مبین
61000005Totalالمجموع

1762610014405Qasry Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة قةسرَي



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Qasry Naheiah \ Ruralناحیة قةسرَي / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 60000600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

60000600Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
55000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

55000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3120002900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3420003200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2800002800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2800002800Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
31100001Accommodationاإلقامة

50000500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
81100501Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1818000000التعلیم

1818000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
22000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

22000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20200000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1612202000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1612202000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20100001Not Statedغیر مبین
20100001Totalالمجموع

125406027502Qasry Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة قةسرَي
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Kuwaisinjaq Qathaقضاء كؤیسنجق

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 178282101758013Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

54000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1787122101759013Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

21010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1000001000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1210101000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
6722006201Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

31000200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
9700009700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

50000500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1400001400ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1600001600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
30000300Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
80000800Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1900001900Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110010010900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.50000500Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2000002000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2700002700Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

401330039401Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
65370002800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

65370002800Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

47313001300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 32010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

51333101400Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
93000600Construction of buildingsتشیید المباني

80000800Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1810001700أنشطة التشیید المتخصصة

3540003100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 248001024700Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

104000010400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

15656110155115Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
19176120190215Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

4171911038808Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
43000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4232211039108Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
35200001500Accommodationاإلقامة

231400022601Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2662400024101Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
20000200Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,60001500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
2430002001Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

54000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3870012901Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 51000400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1510001400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2020001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300002300األنشطة العقاریة

2300002300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
102000800Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

81000700Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3310003200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
82000600Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

6060005301Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40000400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 22000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
2115000501Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 50000500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

33180001401Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 125116110403Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

125116110403Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 215202100804التعلیم

215202100804Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
127730105201Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

20100100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
97100100Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

138802105401Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
112100800Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

1611000500Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31182001100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
59313002500Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
22915321144604Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5600005600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
106230010100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

391155241420304Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2720000150257Not Statedغیر مبین
2720000150257Totalالمجموع

6331759419552161300Kuwaisinjaq Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء كؤیسنجق



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kuwaisinjaq Qatha \ Urbanقضاء كؤیسنجق / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 181300017800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

33000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

184600017800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
5810005601Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

31000200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
9300009300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

50000500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1400001400ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1600001600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
70000700Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1500001500Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 108010010700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.50000500Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2000002000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2500002500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

374210037001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2640002200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2640002200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1210000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 22000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1512000300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
93000600Construction of buildingsتشیید المباني

60000600Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1510001400أنشطة التشیید المتخصصة

3040002600Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 238000023800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101000010100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

14465100143613Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
17855100177513Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1271600011100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
43000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1331900011400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
2417000700Accommodationاإلقامة

200300019700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2242000020400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,40001300Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1310001101Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

33000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2240011601Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 51000400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1510001400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2020001800Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2300002300األنشطة العقاریة

2300002300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
102000800Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

31000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3310003200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
72000500Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5360004700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40000400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1010000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 50000500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2011000900Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 10199100100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

10199100100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 9286100500التعلیم

9286100500Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
86340005200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
64100100Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

93382005300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
82000600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

108000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2617100800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
45271001700Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
975818121800Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5600005600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
9710009600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

25059181217000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

234000090225Not Statedغیر مبین
234000090225Totalالمجموع

3724404251330601230Kuwaisinjaq Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء كؤیسنجق



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kuwaisinjaq Qatha \ Ruralقضاء كؤیسنجق / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 160152101580013Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

21000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

160362101581013Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

21010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1000001000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1210101000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
91200600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
40000400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
30000300Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

40000400Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2712002400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
3933000600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

3933000600Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

35213001100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

36213101100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

20000200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

50000500Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 100010900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

30000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

119101011502Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
132102012702Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

290311027708Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

290311027708Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
113000800Accommodationاإلقامة

3110002901Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4240003701Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
112000900Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

21000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1630001300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

50000500Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

70000601Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
115000501Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

137000501Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2417010303Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2417010303Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Education 00000000التعلیم
Education 123116000304التعلیم

123116000304Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
4139010001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

4542010101Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
30100200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

63000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

51100300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
144200800Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
132953022804Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
91300500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

141966023304Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3800006032Not Statedغیر مبین
3800006032Totalالمجموع

260735516822156070Kuwaisinjaq Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء كؤیسنجق
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Kuwaisinjaq Qatha Centerمركز قضاء كؤیسنجق

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 615710060601Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

616810060601Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
5022004501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

21000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6900006900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

50000500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1300001300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1400001400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50000500Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1600001600Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 7800007800Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20000200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.50000500Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1600001600Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2200002200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

303320029701Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
45270001800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

45270001800Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33193001100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

35203001200Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
72000500Construction of buildingsتشیید المباني

70000700Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1610001500أنشطة التشیید المتخصصة

3030002700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 182000018200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7500007500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11062100109814Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
13632100135514Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2391410022103Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
21000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2431510022403Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
2518000700Accommodationاإلقامة

153300015000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1782100015700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
20000200Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,50001400Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
133000901Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

21000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2240011601Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 40000400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1110001000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1510001400Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2200002200األنشطة العقاریة

2200002200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
61000500Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

31000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2610002500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

3730003400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
30000300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1310000300Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 30000300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2112000900Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7467100402Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7467100402Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 10193100502التعلیم

10193100502Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
69340103301Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

20100100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
64100100Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

77382103501Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
102100700Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

88000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1811100600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
37212001400Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1187014123001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4200004200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
7111006900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23171151214101Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

114000080106Not Statedغیر مبین
114000080106Totalالمجموع

3565410292329981122Kuwaisinjaq Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء كؤیسنجق



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kuwaisinjaq Qatha Center \ Urbanمركز قضاء كؤیسنجق / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 150300014700Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

151400014700Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
4510004301Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

21000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6600006600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

50000500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1300001300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1400001400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
50000500Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1300001300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 7800007800Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.50000500Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1600001600Manufacture of furnitureُصنع األثاث

20000200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2100002100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

288200028501Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1630001300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1630001300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

97000200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
10000100Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

118000300Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
72000500Construction of buildingsتشیید المباني

50000500Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1310001200أنشطة التشیید المتخصصة

2530002200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 180000018000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7400007400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

10682100106113Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
13222100131513Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

94120008200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
21000100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

98130008500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
2215000700Accommodationاإلقامة

143200014100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1651700014800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,30001200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
91000701Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1310011001Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 40000400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1110001000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1510001400Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2200002200األنشطة العقاریة

2200002200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
61000500Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

21000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2610002500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
20000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

3630003300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
30000300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
88000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 30000300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

159000600Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 6260100100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

6260100100Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 6763100300التعلیم

6763100300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
56230003300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
64100100Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

63272003400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
82000600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

66000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1510000500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
30180001200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
724412121300Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4200004200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
6710006600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18145121212100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10700008099Not Statedغیر مبین
10700008099Totalالمجموع

2687279171322821104Kuwaisinjaq Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء كؤیسنجق
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Kuwaisinjaq Qatha Center \ Ruralمركز قضاء كؤیسنجق / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 465410045901Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

465410045901Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

11000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
51200200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
10000100Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
30000300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1512001200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2924000500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2924000500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2412300900Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2412300900Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

20000200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

50000500Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3800003701Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4100004001Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

145210013903Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

145210013903Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
33000000Accommodationاإلقامة

101000900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
134000900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
10000100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
42000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

21000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
93000600Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
52000300Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

63000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 127000302Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

127000302Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3430000202التعلیم

3430000202Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1311010001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

10000100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1411010101Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20100100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

22000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31100100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
73200200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
46262001701Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
40100300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50263002001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000007Not Statedغیر مبین
70000007Totalالمجموع

8781311210716018Kuwaisinjaq Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء كؤیسنجق
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Taq-taq Naheiahناحیة تةق تةق

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 292000029101Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

293000029201Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10010000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1300001300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2700002700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
20000200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2801002700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
50000500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

8401008300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
112000900Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

112000900Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32010000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
11000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

31000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5600105500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2600002600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

367201036400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
449202044500Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2920102600Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3140102600Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
22000000Accommodationاإلقامة

4810004700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
5030004700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
50000500Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
70000700Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 40000400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

51000400Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
41000300Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
51000400Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1720001500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
33000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 20000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

63000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1918010000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1918010000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3331000200التعلیم

3331000200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27100001700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

27100001700Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

41000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

74000300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
125000700Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2317301200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1400001400Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2800002800Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

65173014400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

124000000124Not Statedغیر مبین
124000000124Totalالمجموع

124110146110040125Taq-taq Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة تةق تةق
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Taq-taq Naheiah \ Urbanناحیة تةق تةق / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1600001600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1600001600Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1200001200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2700002700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20000200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
20000200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2801002700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
40000400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

8101008000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
101000900Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

101000900Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
11000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

31000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5100005100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2600002600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

332200033000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
409200040700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2620002400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2840002400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
22000000Accommodationاإلقامة

4710004600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4930004600Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 40000400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

51000400Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
41000300Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
41000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1520001300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 20000200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

30000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1515000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1515000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1715000200التعلیم

1715000200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2470001700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2470001700Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

31000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

74000300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
105000500Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
106200200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1400001400Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2700002700Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

5162004300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

122000000122Not Statedغیر مبین
122000000122Totalالمجموع

865633006770122Taq-taq Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة تةق تةق
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Taq-taq Naheiah \ Ruralناحیة تةق تةق / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 276000027501Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

277000027601Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10010000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 10010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21010000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 50010400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3500103400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4000203800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30010200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30010200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
10000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
33000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

33000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 43010000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

43010000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 1616000000التعلیم

1616000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

33000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1311101000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1411101100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20000002Not Statedغیر مبین
20000002Totalالمجموع

3763816132703Taq-taq Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة تةق تةق
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Shorash Naheiahناحیة شؤِرش

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 474101046903Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

475201046903Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
98000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

98000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

65000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

76000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1810001700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2110002000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

5510005301Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5510005301Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1200001200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1200001200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
21000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 88000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

88000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 4340000102التعلیم

4340000102Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1111000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1111000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
51000400Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
4027200902Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
31000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43282001102Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1900000019Not Statedغیر مبین
1900000019Totalالمجموع

715108210577027Shorash Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شؤِرش
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Shorash Naheiah \ Urbanناحیة شؤِرش / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

11000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1110001000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1310001200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

31000200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31000200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

70000700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
70000700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 33000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

33000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 22000000التعلیم

22000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
31200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

41200100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000003Not Statedغیر مبین
30000003Totalالمجموع

42142002303Shorash Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شؤِرش
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Shorash Naheiah \ Ruralناحیة شؤِرش / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 474101046903Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

474101046903Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
98000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

98000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

65000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

65000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

70000700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
80000800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

5200005101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5200005101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

50000500Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
50000500Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 55000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

55000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 4138000102التعلیم

4138000102Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1010000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1010000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

20000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

20000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
40000400Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3726000902Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
21000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

39270001002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1600000016Not Statedغیر مبین
1600000016Totalالمجموع

67394010554024Shorash Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شؤِرش
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Ashty Naheiahناحیة ئاشتى

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 267000025908Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

268100025908Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1000001000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1000001000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

90000900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

54000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

54000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3510003301Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4010003801Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

7810007403Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

7810007403Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
80000800Accommodationاإلقامة

1400001301Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2200002101Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

11000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

30000300Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

50000401Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
31000101Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000101Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1010000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1010000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
109000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

109000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
32100000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2621001400Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30200100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2921201500Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000205Not Statedغیر مبین
70000205Totalالمجموع

52372301427020Ashty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ئاشتى
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Ashty Naheiah \ Urbanناحیة ئاشتى / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1000001000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1000001000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1400001400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1500001500Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

11000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

11000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

11000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
11000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 99000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

99000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 22000000التعلیم

22000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
21100000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
42000200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

52000300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000100Not Statedغیر مبین
10000100Totalالمجموع

55191003500Ashty Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ئاشتى
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Ashty Naheiah \ Ruralناحیة ئاشتى / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 257000024908Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

258100024908Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1000001000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1000001000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60000600Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

43000100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

43000100Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2110001901Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2510002301Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

7700007403Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

7700007403Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
80000800Accommodationاإلقامة

1300001201Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2100002001Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

30000300Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

40000301Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
20000101Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

20000101Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 11000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

11000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1919000000التعلیم

1919000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
88000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

88000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2219001200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20200000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2419201200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

60000105Not Statedغیر مبین
60000105Totalالمجموع

46853201392020Ashty Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ئاشتى



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Saktan Naheiahناحیة سكتان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 8901008800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

8901008800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2000002000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2100002100Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1310001101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1310001101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

22000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
42000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 76000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

76000001Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 1010000000التعلیم

1010000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
55000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

55000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1211000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1311000200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000502Not Statedغیر مبین
70000502Totalالمجموع

1733610013204Saktan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سكتان
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Saktan Naheiah \ Urbanناحیة سكتان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

70000700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
80000800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

22000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
22000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 55000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

55000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 22000000التعلیم

22000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
54000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64000200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

25140001100Saktan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سكتان
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Saktan Naheiah \ Ruralناحیة سكتان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 8901008800Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

8901008800Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1300001300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1300001300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1310001101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1310001101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 21000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

21000001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 88000000التعلیم

88000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
44000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

44000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
77000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

77000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000502Not Statedغیر مبین
70000502Totalالمجموع

1482210012104Saktan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سكتان
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sikerdkan Naheiahناحیة سَیكردكان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4500004500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4610004500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1900001900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2300002300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 77000000التعلیم

77000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

87000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
107200001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

107200001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000001Not Statedغیر مبین
10000001Totalالمجموع

114322007802Sikerdkan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سَیكردكان
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Sikerdkan Naheiah \ Urbanناحیة سَیكردكان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 50000500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

61000500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1400001400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1800001800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 77000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

77000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 22000000التعلیم

22000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
31200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

31200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000001Not Statedغیر مبین
10000001Totalالمجموع

50152003201Sikerdkan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سَیكردكان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Sikerdkan Naheiah \ Ruralناحیة سَیكردكان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4000004000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4000004000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

50000500Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
50000500Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 55000000التعلیم

55000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

66000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
76000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

76000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

64170004601Sikerdkan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سَیكردكان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Meirkasoor Qathaقضاء مَیركةسور

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 235754002333015Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

235864002333015Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1910001800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
50000500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
70000700Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

30000300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3900003900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

20000101Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
40000400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
50000500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

8820008501Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
86000200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

86000200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

87000010Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 54000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1311000011Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
2000002000Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 30000300أنشطة التشیید المتخصصة

2400002400Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5010004900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3800003800Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5822701254507Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6702801263207Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

262500025106Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

264700025106Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
138000500Accommodationاإلقامة

5310005200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
6690005700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 22000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

33000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1000001000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1200001200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
53000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 21000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

85000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7165100212Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7165100212Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 1761630001102التعلیم

1761630001102Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
42280001301Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

45310001301Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000101Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

42000200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

147210301Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
209210602Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
9475502903Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

50000500Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3210003001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

131765024404Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

41316100280368Not Statedغیر مبین
41316100280368Totalالمجموع

4375437132435082409Meirkasoor Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء مَیركةسور
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غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Meirkasoor Qatha \ Urbanقضاء مَیركةسور / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 213000021102Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

214100021102Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
80000800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
60000600Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2500002500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

20000101Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5300005201Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
55000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

55000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

54000010Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 54000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

108000011Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1100001100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

1300001300Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3800003800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3200003200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

303401229006Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
373401236006Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

3420002705Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
22000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3640002705Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
106000400Accommodationاإلقامة

1410001300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2470001700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1000001000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1100001100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
42000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 21000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

74000300Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 5652100210Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

5652100210Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3933000501التعلیم

3933000501Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2010000901Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2313000901Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000101Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

106110101Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
158110302Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3623302602Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

40000400Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2010001900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

60243022902Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

29614100230258Not Statedغیر مبین
29614100230258Totalالمجموع

12391786247682279Meirkasoor Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء مَیركةسور



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Meirkasoor Qatha \ Ruralقضاء مَیركةسور / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 214454002122013Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

214454002122013Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1110001000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
30000300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1400001400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3520003300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
31000200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

31000200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

33000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
90000900Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

1100001100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1210001100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

60000600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2792300025501Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2972400027201Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

228300022401Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

228300022401Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
32000100Accommodationاإلقامة

3900003900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4220004000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
20000200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 22000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

22000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1513000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1513000002Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 137130000601التعلیم

137130000601Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2218000400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2218000400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

41100200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
51100300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5852200301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1200001101Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

71522001502Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

117200050110Not Statedغیر مبین
117200050110Totalالمجموع

313625970027400130Meirkasoor Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء مَیركةسور
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Meirkasoor Qatha Centerمركز قضاء مَیركةسور

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2200112000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2400112200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21000100Accommodationاإلقامة

31000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
52000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1212000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1212000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 42000101التعلیم

42000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

33000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10100000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
52102000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
21000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

83102200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

111130000098Not Statedغیر مبین
111130000098Totalالمجموع

17537213320100Meirkasoor Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء مَیركةسور
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Meirkasoor Qatha Center \ Urbanمركز قضاء مَیركةسور / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10000100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10000100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 21000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2200112000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2400112200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21000100Accommodationاإلقامة

31000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
52000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1212000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1212000000Totalالمجموع
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Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 42000101التعلیم

42000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

33000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10100000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
52102000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
21000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

83102200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

111130000098Not Statedغیر مبین
111130000098Totalالمجموع

17537213320100Meirkasoor Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء مَیركةسور



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Meirkasoor Qatha Center \ Ruralمركز قضاء مَیركةسور / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

00000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
00000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 00000000التعلیم

00000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
00000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

00000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

00000000Meirkasoor Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء مَیركةسور
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Barazan Naheiahناحیة بارزان

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 659410065103Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

660510065103Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
70000700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
30000300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1300001300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3500003500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
33000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

33000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

44000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 20000200أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2400002400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1600001600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2291100021701Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2691100025701Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1920001502Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1920001502Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
64000200Accommodationاإلقامة

70000700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
134000900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

22000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

80000800Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
31000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1916000201Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1916000201Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3534000100التعلیم

3534000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2011000801Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2112000801Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

75000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
107000300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2822100500Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

30000300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1200001200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43221002000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7200005067Not Statedغیر مبین
7200005067Totalالمجموع

12221232001022075Barazan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بارزان



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Barazan Naheiah \ Urbanناحیة بارزان / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 7200007002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

11000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

7310007002Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
50000500Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

10000100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
30000300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1000001000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2700002700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
33000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

33000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2000002000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1500001500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

147200014401Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
182200017901Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1820001402Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1820001402Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
64000200Accommodationاإلقامة

70000700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
134000900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
30000300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 11000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

60000600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

70000700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
31000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

31000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1816000200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1816000200Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1413000100التعلیم

1413000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
103000601Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

114000601Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

44000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
76000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
116000500Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

20000200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
70000700Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2060001400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4300004039Not Statedغیر مبین
4300004039Totalالمجموع

44661000340045Barazan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بارزان
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Barazan Naheiah \ Ruralناحیة بارزان / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 587410058101Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

587410058101Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
10000100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

80000800Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

8290007300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
8790007800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 10000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

10000001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2121000000التعلیم

2121000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
108000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

108000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31000200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
31000200Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1716100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2316100600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2900001028Not Statedغیر مبین
2900001028Totalالمجموع

77662200682030Barazan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بارزان
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Biran Naheiahناحیة بیران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 663000065706Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

663000065706Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
71000600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 50000500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1410001300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1900001900Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

1900001900Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

60000600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

110200010701Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
119200011601Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

223200022001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

224300022001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42000200Accommodationاإلقامة

2900002900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3320003100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 88000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

88000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3731000600التعلیم

3731000600Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

65000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000001Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2017100200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2317100500Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4420006036Not Statedغیر مبین
4420006036Totalالمجموع

1196731001077045Biran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بیران



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Biran Naheiah \ Urbanناحیة بیران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 9100009100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

9100009100Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 50000500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60000600Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1100001100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

1100001100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5200005101Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5900005801Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

80000800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

91000800Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
10000100Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
40000400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 64000200التعلیم

64000200Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000001Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
53100100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

83100400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

70000601Not Statedغیر مبین
70000601Totalالمجموع

2151810019303Biran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بیران
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Biran Naheiah \ Ruralناحیة بیران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 572000056606Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

572000056606Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
71000600Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

81000700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
10000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

10000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
80000800Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

80000800Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5820005600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6020005800Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

215200021201Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

215200021201Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
32000100Accommodationاإلقامة

2600002600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2920002700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3127000400التعلیم

3127000400Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
33000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

33000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1514000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1514000100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3720000035Not Statedغیر مبین
3720000035Totalالمجموع

98155000884042Biran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بیران
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Sherwan mazin Naheiahناحیة شَیروان مةزن

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 225000022500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

225000022500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60000600Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 51000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4310004200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4920004700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

50000500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

61000500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
22000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

33000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1010000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1010000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 1514000100التعلیم

1514000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
43000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

43000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

22000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
74100200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

104100500Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2700001026Not Statedغیر مبین
2700001026Totalالمجموع

36341100295026Sherwan mazin Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شَیروان مةزن



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Sherwan mazin Naheiah \ Urbanناحیة شَیروان مةزن / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4000004000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4000004000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1100001100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1200001200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

21000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

11000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

22000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 44000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

44000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 32000100التعلیم

32000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

22000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
21100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

31100100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1500001014Not Statedغیر مبین
1500001014Totalالمجموع

881510058014Sherwan mazin Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شَیروان مةزن
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Sherwan mazin Naheiah \ Ruralناحیة شَیروان مةزن / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 185000018500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

185000018500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 41000300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3210003100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3720003500Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

40000400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

40000400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1212000000التعلیم

1212000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
53000200Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

73000400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1200000012Not Statedغیر مبین
1200000012Totalالمجموع

27526000237012Sherwan mazin Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شَیروان مةزن
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Mazni Naheiahناحیة مةزنَى

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 204000020103Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

204000020103Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 40000400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

50000500Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

80000800Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4860004101Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5860005101Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 2725000101التعلیم

2725000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
43000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

54000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2017100002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2317100302Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2310004018Not Statedغیر مبین
2310004018Totalالمجموع

35156100269025Mazni Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة مةزنَى



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Mazni Naheiah \ Urbanناحیة مةزنَى / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 40000400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 11000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20000200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

80000800Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2610002401Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3610003401Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 10000100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 77000000التعلیم

77000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
108000002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

128000202Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2210003018Not Statedغیر مبین
2210003018Totalالمجموع

882200045021Mazni Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة مةزنَى
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Mazni Naheiah \ Ruralناحیة مةزنَى / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 204000020103Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

204000020103Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2250001700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2250001700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2018000101التعلیم

2018000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
22000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

22000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
109100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

119100100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000100Not Statedغیر مبین
10000100Totalالمجموع

2633410022404Mazni Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة مةزنَى
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Koratoo Naheiahناحیة كؤرةتوو

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 605130059803Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

605130059803Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30000300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
20000200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1400001400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2510002301Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

32000010Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32000010Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

20000200Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1500001500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

60000600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

130700111804Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
151700113904Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1410001003Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1410001003Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11000000Accommodationاإلقامة

1100001100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1210001100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2017100011Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2017100011Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5857000100التعلیم

5857000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
64000200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

64000200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000101Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

30110100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
60110301Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1413000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
90000801Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2413000902Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1360100120123Not Statedغیر مبین
1360100120123Totalالمجموع

10681076118132138Koratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كؤرةتوو



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Koratoo Naheiah \ Urbanناحیة كؤرةتوو / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 90000900Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

90000900Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 60000600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

10000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1100001001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

21000010Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21000010Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1100001100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

40000400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4510014003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6010015503Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

70000403Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

70000403Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
21000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20000200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1412100010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1412100010Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Education 00000000التعلیم
Education 55000000التعلیم

55000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000101Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

20010100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
40010201Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
33000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

93000600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

9801009088Not Statedغیر مبین
9801009088Totalالمجموع

22725211100296Koratoo Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كؤرةتوو
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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Koratoo Naheiah \ Ruralناحیة كؤرةتوو / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 596130058903Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

596130058903Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20000200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
10000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 80000800Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1410001300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21000100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21000100Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

10000100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20000200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

8560007801Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
9160008401Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

71000600Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

71000600Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1000001000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1000001000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 65000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

65000001Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5352000100التعلیم

5352000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
43000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

43000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10000100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20100100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1110000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
40000301Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1510000302Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3800003035Not Statedغیر مبین
3800003035Totalالمجموع

84182400713042Koratoo Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كؤرةتوو



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khabat Qathaقضاء خبات

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 11620000116101Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

11640000116301Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

3500003500Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

3600003600Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
3800003701Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
3100003100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
101000900ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
40000400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
30000300Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
11000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2310002200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 6200006200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.40000400Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1400001400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

202300019801Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
3031002303Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

3031002303Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

3930300501Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

3930300501Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
71000600Construction of buildingsتشیید المباني

11000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1700001700أنشطة التشیید المتخصصة

2520002300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 277100027600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7420007200Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

948740093007Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
129910400127807Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

9230008900Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
32100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

9751009100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000300Accommodationاإلقامة

8400008400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
8700008700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
61001301Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
91001601Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 50000500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

71000600Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 50000500األنشطة العقاریة

50000500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1900001900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

2720002500Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40000400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1513000200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2114000700Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 6658000512Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

6658000512Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 120114220002التعلیم

120114220002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
49151003201Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
86000200Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

57211003401Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

209200801Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2393001001Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
118565200613Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3200003200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5600005501Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2065652009314Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2632000590202Not Statedغیر مبین
2632000590202Totalالمجموع

3784331672131552226Khabat Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء خبات



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khabat Qatha \ Urbanقضاء خبات / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 132000013200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

133000013300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
3500003401Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
3100003100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
80000800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
40000400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2000002000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 5900005900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

30000300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.40000400Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1400001400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

188000018701Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
2421001803Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

2421001803Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2719300500Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2719300500Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
61000500Construction of buildingsتشیید المباني

11000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1700001700أنشطة التشیید المتخصصة

2420002200Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 268100026700Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6920006700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

795240078504Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
11325400111904Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

7120006900Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
32100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

7641007100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000300Accommodationاإلقامة

8100008100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
8400008400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
61001301Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
91001601Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 50000500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

71000600Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 50000500األنشطة العقاریة

50000500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1900001900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52000300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

2520002300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
40000400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

93000600Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 4134000412Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

4134000412Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 5045120002التعلیم

5045120002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
4180003201Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
86000200Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

49140003401Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

199200701Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
229300901Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
53311500412Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3200003200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5100005001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1363115008613Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2481000520195Not Statedغیر مبین
2481000520195Totalالمجموع

2292173282118732213Khabat Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء خبات



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khabat Qatha \ Ruralقضاء خبات / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10300000102901Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

10310000103001Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

3300003300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

3400003400Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30000300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
20000200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
11000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

31000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30000300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1430001100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
61000500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

61000500Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1211000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1211000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 90000900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

50000500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

153500014503Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
167500015903Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2110002000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2110002000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1211000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1211000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2524000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2524000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 7069100000التعلیم

7069100000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
87100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

87100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
65253700201Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

70253700701Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

151000707Not Statedغیر مبین
151000707Totalالمجموع

149215839001282013Khabat Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء خبات
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Khabat Qatha Centerمركز قضاء خبات

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6300006201Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

6400006301Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

50000500Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

50000500Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1400001400Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1000001000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
30000300Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1800001800Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2600002600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

20000200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.30000300Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
90000900Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9900009900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1811001402Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1811001402Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2517200501Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2517200501Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

11000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1200001200أنشطة التشیید المتخصصة

1810001700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 232100023100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3720003500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

402110039406Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
671410066006Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

6320006100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
10100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

6621006300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000300Accommodationاإلقامة

4000004000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4300004300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31000101Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31000101Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 50000500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

71000600Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 20000200األنشطة العقاریة

20000200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1100001100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
31000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1410001300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
30000300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

40000400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2216000402Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2216000402Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2520120002التعلیم

2520120002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
133000901Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
42000200Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1750001101Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113100601Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
123200601Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2515700102Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1800001800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2700002601Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

70157004503Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1511000500100Not Statedغیر مبین
1511000500100Totalالمجموع

133788152011120120Khabat Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء خبات
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Khabat Qatha Center \ Urbanمركز قضاء خبات / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1300001300Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

10000100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

1400001400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

20000200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1400001400Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

20000200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1000001000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
30000300Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
10000100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1800001800Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2600002600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

20000200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
10000100Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.30000300Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20000200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
90000900Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9900009900Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1611001202Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1611001202Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

169200500Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

169200500Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
50000500Construction of buildingsتشیید المباني

11000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1200001200أنشطة التشیید المتخصصة

1810001700Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 231100023000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3620003400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

372110036703Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
639410063103Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 20000200النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

6020005800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
10100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

6321006000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
30000300Accommodationاإلقامة

4000004000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
4300004300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31000101Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31000101Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 50000500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

71000600Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 20000200األنشطة العقاریة

20000200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1100001100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
31000200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1410001300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
30000300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
10000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

40000400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2216000402Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2216000402Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2016020002التعلیم

2016020002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
133000901Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
42000200Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1750001101Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

10100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

113100601Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
123200601Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2111700102Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1800001800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2500002401Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64117004303Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

10000100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

10000100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

146100047098Not Statedغیر مبین
146100047098Totalالمجموع

122272142010210113Khabat Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء خبات
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Khabat Qatha Center \ Ruralمركز قضاء خبات / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5000004901Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

5000004901Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

30000300Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

30000300Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
20000200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

20000200Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

98000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

98000001Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10000100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3000002703Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3200002903Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 00000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

00000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 54100000التعلیم

54100000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
44000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64000200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

50000302Not Statedغیر مبین
50000302Totalالمجموع

115161009107Khabat Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء خبات
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Darashakran Naheiahناحیة دارةشةكران

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 657000065700Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

657000065700Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10000100Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

21100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21100000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3900003900Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3900003900Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

50000500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

50000500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

30000300Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30000300Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 76000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

76000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3232000000التعلیم

3232000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
97100100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

108100100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3643100100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3743100200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

30000003Not Statedغیر مبین
30000003Totalالمجموع

80454330071403Darashakran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةشةكران
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Darashakran Naheiah \ Urbanناحیة دارةشةكران / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 00000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

00000000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

00000000Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

21100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21100000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

70000700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
70000700Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

00000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

00000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 55000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

55000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 22000000التعلیم

22000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
53200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

53200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

10000001Not Statedغیر مبین
10000001Totalالمجموع

30163001001Darashakran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة دارةشةكران
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Darashakran Naheiah \ Ruralناحیة دارةشةكران / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 657000065700Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

657000065700Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10000100Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
20000200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3200003200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3200003200Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

50000500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

50000500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 21000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

21000100Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 3030000000التعلیم

3030000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
76100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

76100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3112900100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10000100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3212900200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

20000002Not Statedغیر مبین
20000002Totalالمجموع

77438300070402Darashakran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دارةشةكران
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المجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khabat / Rizkari Naheiahناحیة خبات/ِرزكارى

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 322000032200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

323000032300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1900001801Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
80000800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
31000200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
11000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2700002700Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6720006401Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000301Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000301Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

88000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

88000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 50000500أنشطة التشیید المتخصصة

60000600Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3000003000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1900001900Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

351600034401Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
400600039301Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1500001500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1610001500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2700002700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2700002700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10001000Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40001300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 20000200األنشطة العقاریة

20000200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
21000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

101000900Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1413000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1513000200Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3130000010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3130000010Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3838000000التعلیم

3838000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1840001400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2170001400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

85100200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
105100400Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3528300310Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

90000900Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2000002000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64283003210Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

7610006069Not Statedغیر مبین
7610006069Totalالمجموع

1124140401905272Khabat / Rizkari Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خبات/ِرزكارى
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Khabat / Rizkari Naheiah \ Urbanناحیة خبات/ِرزكارى / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 7300007300Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

7300007300Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1800001701Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
80000800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

20000200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2500002500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
10000100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10000100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
30000300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6100006001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
40000301Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

40000301Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

88000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

88000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 50000500أنشطة التشیید المتخصصة

50000500Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2200002200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1800001800Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

292100029001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
332100033001Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

80000800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

91000800Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2600002600Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2600002600Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,20000200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10001000Telecommunicationsاالتصاالت

10000100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40001300Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 20000200األنشطة العقاریة

20000200Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
10000100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

50000500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
21000100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

81000700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

10000100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
22000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

32000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 109000010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

109000010Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2020000000التعلیم

2020000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1730001400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2060001400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
10000100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
10000100Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

75100100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
95100300Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1913300210Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

90000900Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1800001800Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

46133002910Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

6800002066Not Statedغیر مبین
6800002066Totalالمجموع

70866401566269Khabat / Rizkari Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة خبات/ِرزكارى
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Khabat / Rizkari Naheiah \ Ruralناحیة خبات/ِرزكارى / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 249000024900Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 10000100صید األسماك وتربیة المائیات

250000025000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

10000100Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10000100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

20000200Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
10000100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21000100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
11000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

62000400Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
10000100Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

10000100Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 80000800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10000100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5950005400Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6850006300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

70000700Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

70000700Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

20000200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

20000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1211000100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1211000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2121000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2121000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1818000000التعلیم

1818000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1615000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1815000300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

81000403Not Statedغیر مبین
81000403Totalالمجموع

4167400033903Khabat / Rizkari Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة خبات/ِرزكارى



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Korakosak Naheiahناحیة كةوةركؤسك

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 120000012000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

120000012000Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

2800002800Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

2800002800Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30000300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
20000200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

11000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 90000900Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3210003100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
71000600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

71000600Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

44000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

44000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
11000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

11000000Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1500001500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1800001800Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

156030015300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
189030018600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

91000800Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

102000800Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1400001400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1400001400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30000300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

30000300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 66000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

66000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2524100000التعلیم

2524100000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
91000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

91000800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
2291100101Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

50000500Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
80000800Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

35911001401Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3300003030Not Statedغیر مبین
3300003030Totalالمجموع

519491500424031Korakosak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةوةركؤسك
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Korakosak Naheiah \ Urbanناحیة كةوةركؤسك / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4600004600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

4600004600Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
30000300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1300001300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 80000800Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

10000100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.10000100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
20000200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2800002800Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
30000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

30000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
11000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

11000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1500001500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1500001500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

124030012100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
154030015100Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

41000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1400001400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1400001400Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 10000100األنشطة العقاریة

10000100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30000300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

30000300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10000100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

10000100Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 44000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

44000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 87100000التعلیم

87100000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
91000800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

91000800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
84300100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

50000500Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
80000800Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2143001400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3300003030Not Statedغیر مبین
3300003030Totalالمجموع

33219700276030Korakosak Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كةوةركؤسك
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Korakosak Naheiah \ Ruralناحیة كةوةركؤسك / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 7400007400Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

7400007400Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

2800002800Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

2800002800Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
20000200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

11000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

41000300Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41000300Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41000300Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

33000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

30000300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3200003200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3500003500Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

61000500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

61000500Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22000000Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1717000000التعلیم

1717000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
145800001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
00000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

145800001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

00000000Not Statedغیر مبین
00000000Totalالمجموع

1873080014801Korakosak Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةوةركؤسك
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Rawandoz Qathaقضاء ِرواندوز

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 477100046808Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

477100046808Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1100001100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
21000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1500001500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

11000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6120005801Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
83000401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

83000401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

54001000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

54001000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1500001500Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

1600001600Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2600002600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1000001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2871421026802Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3231421030402Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1522100111038Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1532100112038Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

2000002000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2000002000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
30000300Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
50000500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

41000201Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
90000900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6500006500Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

7620007400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 68350003003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

68350003003Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 5853000203التعلیم

5853000203Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1610101400Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1812101400Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

82100500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1541001000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
5039100703Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1100001100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2000002000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

81391003803Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

3560000160340Not Statedغیر مبین
3560000160340Totalالمجموع

174917361211670400Rawandoz Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha \ Urbanقضاء ِرواندوز / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10400009905Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

10400009905Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1100001100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
21000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1400001400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

11000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5920005601Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
72000401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

72000401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

32001000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32001000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1500001500Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

1600001600Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1600001600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1000001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

201220019502Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
227220022102Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

1492100108038Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1502100109038Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1900001900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1900001900Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

41000201Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
90000900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6500006500Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

7620007400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 56280002701Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

56280002701Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Education 00000000التعلیم
Education 2220000101التعلیم

2220000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
42100100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

64100100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

82100500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1541001000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1913100401Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1000001000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1500001500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

44131002901Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1590000160143Not Statedغیر مبین
1590000160143Totalالمجموع

976836016920194Rawandoz Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء ِرواندوز
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نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Rawandoz Qatha \ Ruralقضاء ِرواندوز / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 373100036903Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

373100036903Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Type of Economic Activity
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20000200Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1000001000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

86120107300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
96120108300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

30000300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30000300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 127000302Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

127000302Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 3633000102التعلیم

3633000102Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
128001300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

128001300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3126000302Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3726000902Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

197000000197Not Statedغیر مبین
197000000197Totalالمجموع

773900114750206Rawandoz Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha Centerمركز قضاء ِرواندوز

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 235100022905Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

235100022905Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
50000500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
21000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1300001300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

11000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5320005001Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
72000401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

72000401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

54001000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

54001000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1200001200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

1300001300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2200002200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1000001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

227720021602Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
259720024802Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

128110089037Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

129110090037Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1800001800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1800001800Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

31000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
90000900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6500006500Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

7510007400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 60280002903Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

60280002903Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 4238000103التعلیم

4238000103Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
138101300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1510101300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

72100400Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
144100900Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
3225100303Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1000001000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1500001500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57251002803Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2920000150277Not Statedغیر مبین
2920000150277Totalالمجموع

12861256028210332Rawandoz Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha Center \ Urbanمركز قضاء ِرواندوز / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 70000502Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

70000502Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
1600001501Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

10000100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
50000500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
70000700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
10000100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
21000100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

10000100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
10000100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1300001300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30000300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

11000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5220004901Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
61000401Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

61000401Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

32001000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

32001000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
1200001200Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 10000100أنشطة التشیید المتخصصة

1300001300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1600001600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1000001000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

175220016902Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
201220019502Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 10000100النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

126110087037Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

127110088037Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

1700001700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1700001700Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,10000100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
20000200Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

10000100Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
40000400Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 21000100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21000100Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 30000300األنشطة العقاریة

30000300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 10000100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10000100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

31000200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
90000900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6500006500Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 11000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

7510007400Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 54260002701Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

54260002701Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1715000101التعلیم

1715000101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
42100100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

64100100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
20000200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52000300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

72100400Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
144100900Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
149100301Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1000001000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1200001200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3691002501Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

1360000150121Not Statedغیر مبین
1360000150121Totalالمجموع

776696015330167Rawandoz Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha Center \ Ruralمركز قضاء ِرواندوز / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 228100022403Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

228100022403Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

10000100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 00000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 60000600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5250004700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5850005300Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

20000200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

20000200Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

10000100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10000100Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 62000202Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

62000202Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 2523000002التعلیم

2523000002Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
96001200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

96001200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1816000002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2116000302Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

156000000156Not Statedغیر مبین
156000000156Totalالمجموع

510560012880165Rawandoz Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء ِرواندوز
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Warty Naheiahناحیة وةرتَي

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 242000023903Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

242000023903Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20000200Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

80000800Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
30000300Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6070105200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
6470105600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2410002201Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2410002201Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 87000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

87000100Totalالمجموع
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Education 00000000التعلیم
Education 1615000100التعلیم

1615000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1814000400Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
50000500Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24140001000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

6400001063Not Statedغیر مبین
6400001063Totalالمجموع

46348010346068Warty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة وةرتَي
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Warty Naheiah \ Urbanناحیة وةرتَي / حضر

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 9700009403Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

9700009403Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
60000600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

70000700Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
30000300Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

30000300Totalالمجموع
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 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 00000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2600002600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2600002600Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

2310002101Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2310002101Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

20000200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20000200Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
00000000Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
00000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

10000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
11000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

11000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22000000Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Education 00000000التعلیم
Education 55000000التعلیم

55000000Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
00000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

00000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

10000100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
10000100Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
54000100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

00000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30000300Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84000400Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

2300001022Not Statedغیر مبین
2300001022Totalالمجموع

20014000159027Warty Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة وةرتَي



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Warty Naheiah \ Ruralناحیة وةرتَي / ریف

Agriculture,Forestry and Fishing     00000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 145000014500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

00000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 00000000صید األسماك وتربیة المائیات

145000014500Totalالمجموع

00000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

00000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
00000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

00000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
00000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

00000000Totalالمجموع

Manufacturing 00000000الصناعة التحویلیة
00000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

00000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
00000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

00000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
00000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

00000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
00000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

00000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
00000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
00000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
00000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 00000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Manufacturing  الصناعة التحویلیة  
00000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

00000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
00000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10000100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

00000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
00000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.00000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
00000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

00000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
00000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

00000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
00000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

10000100Totalالمجموع

00000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
00000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

00000000Totalالمجموع

 00000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

00000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
00000000Sewerageالصرف الصحي

 00000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

00000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

00000000Totalالمجموع

Construction 00000000التشیید
00000000Construction of buildingsتشیید المباني

00000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 00000000أنشطة التشیید المتخصصة

00000000Totalالمجموع
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المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

 00000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40000400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

00000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3470102600Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3870103000Totalالمجموع

Transportation and Storage 00000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 00000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

00000000Water transportالنقل المائي
00000000Air transportالنقل الجوي

10000100Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
00000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10000100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 00000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
00000000Accommodationاإلقامة

00000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
00000000Totalالمجموع

Information and Communication 00000000المعلومات واالتصاالت
00000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,00000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

00000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
10000100Telecommunicationsاالتصاالت

00000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

00000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
10000100Totalالمجموع



Con.Table (2)تابع جدول (2)

المجموع

غیر مبیناجنبيخاصتعاونيمختلطعامحكومي

GovermentalPublicMixedCooperativePrivateForeignNot Stated

 

نوع النشاط االقتصادي

 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity

Total

Financial and Insurance Activities 00000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 00000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 00000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 00000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

00000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 00000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 00000000األنشطة العقاریة

00000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 00000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
00000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

00000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 00000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

00000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
00000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

00000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
00000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

00000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 00000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
00000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
00000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 00000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

00000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
00000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 00000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

00000000Totalالمجموع

 00000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 65000100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

65000100Totalالمجموع
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 Type Sector of Work                                                نوع قطاع العمل

Type of Economic Activity
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Education 00000000التعلیم
Education 1110000100التعلیم

1110000100Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 00000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32000100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

00000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
00000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32000100Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 00000000الفنون والترفیھ والتسلیة
00000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

00000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
00000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

00000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
00000000Totalالمجموع

Other Service Activities 00000000أنشطة الخدمات األخرى
1310000300Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10000100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20000200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1610000600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 00000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

00000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 00000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

00000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 00000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
00000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

00000000Totalالمجموع

4100000041Not Statedغیر مبین
4100000041Totalالمجموع

26334010187041Warty Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة وةرتَي



Table (3) جدول (3)

Erbil Governorateمحافظة أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1310722751118319391192420812Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

2330320283320Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 381131223791صید األسماك وتربیة المائیات

1316823167120422441196420923Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
131300Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

22342151347208Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
131300Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

107759107097689Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
335112223Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

134114228222106920Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
87332837672848106435Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

2513324123110Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
12000120Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
702867028600Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
827124181312221419Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

1322132200Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
37895636477914177ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

51551500Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20496220295527Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
3368396224621Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
261102488222Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 59359300Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products

عدد المنشآت في محافظة أربیل حسب البیئة وعدد العاملین ونوع النشاط االقتصادي
Number of Establishments in Erbil Governorate by Envieronment, Number of Employees and Type of Economic Activity

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
14410531319821371Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3752359316171359646Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
591225511448Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 169444971618412176376Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

591315398633Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
3184308212Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.5119148172319Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
31626110Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

1349134900Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
30384328967714166Manufacture of furnitureُصنع األثاث

2460246000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
3941605370104324562Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5610188145245156103653204Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
3201800221161499186Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

3201800221161499186Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

2481279114914134365Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
41941900Sewerageالصرف الصحي

 211167181147320Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

27324651362080137385Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
2692013240191329100Construction of buildingsتشیید المباني

3919933118508143Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 245674238657717أنشطة التشیید المتخصصة

5534680509442044260Totalالمجموع

نوع النشاط االقتصادي
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 604012009582011410220599Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2306581221895495117317Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2299139781209703478920214992Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3133757602289795169423585908Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 8349381443250النقل البري والنقل عبر األنابیب

493514Water transportالنقل المائي
13123213123200Air transportالنقل الجوي

406371202933525711301863Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
367613676100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

419996153066769811331917Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
3582548317210541443Accommodationاإلقامة

2124634818715701253647Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
24828896218878062941090Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
5380951763246Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,942769126739Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

52952900Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1762372145208431288Telecommunicationsاالتصاالت

2544244311Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

5157345530643Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
4044103361371643387Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 822311792273338Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 4118411800Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18160718060512Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

26730362632996440Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 779155576015081947األنشطة العقاریة

779155576015081947Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
118565116532233Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1185411074691172Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 573265532323Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

9371937100Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
121001210000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

481996477986410Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
5827652263613Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

8533175828304425131Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
10028499269115Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
9124912400Employment activitiesأنشطة االستخدام

 111227107213414Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

2028313197786Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1453285872154581131Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 461224411527Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

43143253593072721253Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 122940070997367102323360Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

122940070997367102323360Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 20264467110743371495210957التعلیم

20264467110743371495210957Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1609138381435122821741556Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

191901718525Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
901396831333763Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1718154241535138001831624Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
120394112367827Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

95643816021441Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

102191912Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

357183934317881451Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

5822897545277637121Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
2336158551486126298503226Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

677109066610641126Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
154425951458247086125Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4557195403610161639473377Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

1130103010Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 121200Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

1232113210Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
281172711413Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

281172711413Totalالمجموع

81112305655620921555213Not Statedغیر مبین
81112305655620921555213Totalالمجموع

79073269431585022131252057156306Governorate Grand Totalالمجموع الكلي للمحافظة
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 Erbil Qathaقضاء أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1215332611634510992981Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1295129500Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 634122512صید األسماك وتربیة المائیات

1233345512946211042993Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
131300Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

1414012121219Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
131300Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

5328742249265Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11211200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

704451916151284Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
5102045478185132194Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

171041710400Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
582105821000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
49980849780424Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

61561500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
236570232537433ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

31131100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
15087615087600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
201547581396Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
2388228612Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 59359300Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
787787777414Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2591614222119837416Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
541135010548Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 103030741000297030104Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

421113678633Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
2057205700Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.3512933112217Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
21515110Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

61561500Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
206491204470221Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1849184900Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
287139627084317553Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3564128163412113211521495Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
875748356846Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

875748356846Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

163171430928Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21621600Sewerageالصرف الصحي

 7917690918Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

251250221234316Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
18816351821582653Construction of buildingsتشیید المباني

25176423175628Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 161423158410313أنشطة التشیید المتخصصة

374382236337481174Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4503937843898955114423Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

163844401570425768183Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

137942567313016229027782771Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

199353949118975361149603377Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 6233360283250النقل البري والنقل عبر األنابیب

493514Water transportالنقل المائي
12122512122500Air transportالنقل الجوي

2134417719703716164461Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
152051520500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2227594920605434167515Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
193155118413199232Accommodationاإلقامة

117544491113414362306Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
136860001297546271538Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
416414164100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,652026420210Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

52952900Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
9219098717465163Telecommunicationsاالتصاالت

1634163400Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

354883348622Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
254330324631388165Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 64186163185516Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 232300Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 12638012638000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1922244191223816Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 59112095821193916األنشطة العقاریة

59112095821193916Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
853518435011Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

9842795402325Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 482274822700Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

8336833600Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1199119900Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

304703300693410Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
2911225101411Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

583225557122081247Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
672246722400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
9124912400Employment activitiesأنشطة االستخدام

 371043710400Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

121398117422Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
55120439108916115Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2653254815Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2061848185170621142Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 462199154091909053825Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

462199154091909053825Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 6371997354618855911118التعلیم

6371997354618855911118Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
104182621014802427238Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

7120712000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
556385263038Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

110390201073877430246Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
7727074259311Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

484534644924Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

484800Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1641024164102400Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

29317552881740515Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
74173266286769113557Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

38571337770489Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
870153584014943041Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1996957418458967151607Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

71771700Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 121200Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

81981900Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
271142711400Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

271142711400Totalالمجموع

510013544269130683148Not Statedغیر مبین
510013544269130683148Totalالمجموع

 4033514638536600133852373512533Erbil Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء أربیل
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Erbil Qatha Centerمركز قضاء أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 342413424100Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1295129500Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 12212200صید األسماك وتربیة المائیات

473584735800Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
131300Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

44444400Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
131300Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

42242200Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
11211200Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1184118400Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
4521727452172700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

171041710400Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
521325213200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
48578448578400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

61561500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21749421749400ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

21021000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
14886514886500Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
62662600Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
1975197500Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 59359300Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
677186771800Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2151176215117600Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
491044910400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 9622871962287100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

3678367800Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
1847184700Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.321113211100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
151500Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

61561500Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
19845119845100Manufacture of furnitureُصنع األثاث

1646164600Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
26182826182800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

32701077532701077500Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
795567955600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

795567955600Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

122421224200Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
21621600Sewerageالصرف الصحي

 4389438900Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

186471864700Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
1521430152143000Construction of buildingsتشیید المباني

20173020173000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 15037515037500أنشطة التشیید المتخصصة

3223535322353500Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 433188584331885800Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

144236861442368600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1250521695125052169500Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1827834239182783423900Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 532325323200النقل البري والنقل عبر األنابیب

353500Water transportالنقل المائي
12122512122500Air transportالنقل الجوي

186935851869358500Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101221012200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

194751691947516900Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1801305180130500Accommodationاإلقامة

101037141010371400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
119050191190501900Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
406314063100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,591855918500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

31231200Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
699226992200Telecommunicationsاالتصاالت

1427142700Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

304683046800Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
2152245215224500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 47144447144400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 121200Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 12134312134300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1691789169178900Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 5511140551114000األنشطة العقاریة

5511140551114000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
813478134700Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

793057930500Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 441684416800Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

6129612900Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
66466400Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

28565128565100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
241002410000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5251764525176400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
632106321000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
7120712000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 3397339700Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

8117811700Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32102132102100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 2346234600Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1661611166161100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 360181473601814700Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

360181473601814700Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 494174834941748300التعلیم

494174834941748300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
9837649983764900Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

7120712000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
465234652300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

103682921036829200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
682216822100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

444404444000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

484800Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

13982613982600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

2551495255149500Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
5585947558594700Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

34960934960900Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
7681350768135000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

167579061675790600Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

71771700Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 121200Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

81981900Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1245124500Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1245124500Totalالمجموع

409812854098128500Not Statedغیر مبین
409812854098128500Totalالمجموع

347261236033472612360300Erbil Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء أربیل
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Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Baharka Naheiahناحیة بحركة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3227587683246675Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 370037صید األسماك وتربیة المائیات

3257657683249682Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

120012Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11000110Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

21200212Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
103672739Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
16716700Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
61061000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
3112813ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
64053614Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

53423331Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 285616321224Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

21600216Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.21700217Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
11000110Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
32929120Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
444400Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

713304519626134Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
360036Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

360036Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
140014Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 72361518أنشطة التشیید المتخصصة

827615212Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 487428412033Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1124714410Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

20243911115791282Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

261537146212115325Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 13500135النقل البري والنقل عبر األنابیب

140014Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

8314351533290Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
12012000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

86202527334129Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
6137175130Accommodationاإلقامة

2820291619186Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
34339102324316Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
72362735163Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
72362735163Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 1205120500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1205120500Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 81381300األنشطة العقاریة

81381300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

11600116Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

232300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
111100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

42034116Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

21400214Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
97400974Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 261115Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1394111293Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 375761124226334Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

375761124226334Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 5610812060136480التعلیم

5610812060136480Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21323819413129Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
46215438Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

25385924816137Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
290029Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

56556500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

77456529Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
646042541039194Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

443311Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
212310131110Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

896313842651205Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

13683311037Not Statedغیر مبین
13683311037Totalالمجموع

1173554146624817073060Baharka Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بحركة
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Ainkawa Naheiahناحیة عنكاوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 51751700Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

51751700Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

87787700Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

87787700Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1997199700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
51151100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
61061000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1335133500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

111100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
21121100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
13213200Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
31131100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
52052000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

51951900Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
111100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2065206500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21021000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
41041000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

232300Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
51151100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

953489534800Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41241200Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41241200Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

26726700Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 2520252000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

4587458700Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
301523015200Construction of buildingsتشیید المباني

32632600Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 22022000أنشطة التشیید المتخصصة

351983519800Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2955295500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

12155712155700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3821017382101700Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5321629532162900Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 75175100النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

4874487400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
35635600Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

581815818100Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
373700Accommodationاإلقامة

934119341100Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
964189641800Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
11011000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,51751700Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

21721700Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
167511675100Telecommunicationsاالتصاالت

272700Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

31831800Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
298202982000Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 152061520600Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 111100Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 53753700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

212442124400Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2340234000األنشطة العقاریة

2340234000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
333300Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1697169700Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 45945900Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

2207220700Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
53553500Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1339133900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

434404344000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
41441400Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
242400Employment activitiesأنشطة االستخدام

 474700Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
76876800Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1894189400Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 356163561600Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

356163561600Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 287232872300التعلیم

287232872300Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
201582015800Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
44844800Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

242062420600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
63863800Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

292900Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

201332013300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

281802818000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
413614136100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2461246100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
611306113000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

12655212655200Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1569156900Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1569156900Totalالمجموع

132171321700Not Statedغیر مبین
132171321700Totalالمجموع

135974681359746800Ainkawa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة عنكاوة
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Shamamak Naheiahناحیة شمامك

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 8542310148532306Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 250025صید األسماك وتربیة المائیات

8562315148552311Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11700117Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

482550048255Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

492720049272Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
291850029185Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
240024Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
33000330ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
1396001396Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
120012Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

343850034385Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
480048Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2082221880Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

41700417Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110011Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
175530017553Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1281363221261361Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100010Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100010Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

280028Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 180018Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

31600316Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
54900549Construction of buildingsتشیید المباني

280028Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 250025أنشطة التشیید المتخصصة

96200962Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 953911194390Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

641730064173Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

705252218336872489Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

864308619348453052Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 11500115النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

13437524132371Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
171700Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

136397311133386Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
4102004102Accommodationاإلقامة

441221243120Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
482241247222Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,100010Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

220022Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
320032Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 160016Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

160016Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 91600916األنشطة العقاریة

91600916Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110011Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

290029Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

41000410Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
41100411Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1131001131Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

280028Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
74100741Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

94900949Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3057638527491Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3057638527491Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 5968644855638التعلیم

5968644855638Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1713232314109Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
151500Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1813742814109Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
120012Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

240024Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

360036Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
7841445174363Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

83913178Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2032111931Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

106485683100402Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

734446372841Not Statedغیر مبین
734446372841Totalالمجموع

307797734930030289473Shamamak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شمامك



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity
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عدد العاملین
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Dashti hawler (Benssalawa) Qathaقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 8472342951267522216Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

180018Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3071003071صید األسماك وتربیة المائیات

8782421951267832295Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

341420Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

335120215Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
22300223Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

862224638Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
7038462288896Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
222200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2939293900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2755275500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

131300Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1726162214Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
44900449Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1281628653Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

47303381969107Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1313321252326100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

585800Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
575700Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

343400Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
34184244610138Manufacture of furnitureُصنع األثاث

343400Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1939193900Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

410152136697444547Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
88678313Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

88678313Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

111100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 321211110Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

422312110Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
732510222Construction of buildingsتشیید المباني

11200112Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1929192900أنشطة التشیید المتخصصة

27732439334Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 23538823137949Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7519267146846Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1613254214852094128448Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1923312217832619140503Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
171700Air transportالنقل الجوي

15132610516646160Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
3128312800Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

15546110930146160Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
75826552Accommodationاإلقامة

10023595151584Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1072939715710136Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
111100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
946435511Telecommunicationsاالتصاالت

333300Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
15521041511Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 16516500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 16416400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2129212900Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 96190861591031األنشطة العقاریة

96190861591031Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
53653600Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

271512Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 111100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

13513500Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3344334400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
181800Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

431314212912Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
11500115Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 130013Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

111100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
36426014Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 333300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

986664322Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 109265976220633453Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

109265976220633453Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 214418710130531131134التعلیم

214418710130531131134Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
108823997079116Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

131300Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
68768700Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1159131067979116Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
8126626Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

232300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

291062910600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

391213711526Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
1658198154384276Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

63896274115Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
14723614723600Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

375114429085385291Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
130013Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

130013Totalالمجموع

4421833851275756Not Statedغیر مبین
4421833851275756Totalالمجموع

49801785936271200813535851Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 55148213834110Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

55148213834110Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

21500215Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

21500215Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1654165400Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1718171800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
61061000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
676700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
12000120Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
21800218Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

333300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3041304100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
222200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
474700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

232300Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
888800Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

9819295154338Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
474700Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

474700Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

111100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

111100Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 71071000أنشطة التشیید المتخصصة

71071000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6595659500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1417141700Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4086133985381075Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4877254776501075Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

2229222900Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2229222900Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

2540254000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2540254000Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
111100Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
222200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 16516500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

16516500Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1923192300األنشطة العقاریة

1923192300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11911900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1217121700Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
181800Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1444144400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

111100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 186161861600Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

186161861600Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 3295627938518التعلیم

3295627938518Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
281572815700Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11511500Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

291722917200Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
222200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

121200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1137113700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1441144100Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
211362113600Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1820182000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4561456100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

842178421700Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1254412021523Not Statedغیر مبین
1254412021523Totalالمجموع

10403348981306959279Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Daratoo Naheiahناحیة دارةتوو

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 14738111146380Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

180018Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

14838911147388Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
23851752633Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
242400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1017101700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
787800Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
22700227Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
12000120Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

54823345Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4598449612Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
222200Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

222200Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
11471012135Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
333300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

11536310120114162Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 11000110Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11000110Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
32525120Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 686800أنشطة التشیید المتخصصة

933813120Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 971849618212Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2126202511Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4236213915453276Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5418315077523479Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

3010112161885Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
16716700Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3116813831885Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
45100451Accommodationاإلقامة

2946284511Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
33972845552Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
111100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
241113Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
574413Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 531084486922األنشطة العقاریة

531084486922Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 111100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

13513500Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1215121500Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1451145100Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

111100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 356431330222341Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

356431330222341Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 4210542176021294التعلیم

4210542176021294Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3222129188333Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

131300Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
23423400Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3525832225333Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
222200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

111100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

81481400Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1117111700Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
34207201551452Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

2023202300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
4152415200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

95282812301452Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

43172322015Not Statedغیر مبین
43172322015Totalالمجموع

1212432990227733101556Daratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةتوو
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Qoshtaba Naheiahناحیة قوشتةبة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4551605564501599Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 3071003071صید األسماك وتربیة المائیات

4851676564801670Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

341420Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

12012000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
22300223Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

647224423Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
7132569263Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
242400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
232300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
222200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
120012Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
42419315Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

560218342Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 22371924313Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
79400794Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
121200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

543613513219229Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21511213Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21511213Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 101000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

101000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
231112Construction of buildingsتشیید المباني

11200112Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 111100أنشطة التشیید المتخصصة

41622214Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2635253411Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

15661136430Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

24552818227763251Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

28662921834768282Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

4610320292674Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
14514500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4714821742674Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
261511Accommodationاإلقامة

81471113Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
102081624Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
370037Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
370037Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
282800Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

120012Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

343400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

61451212Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
11500115Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

111100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
12012000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

336221115Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2243016375655Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2243016375655Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 807931930861485التعلیم

807931930861485Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
141231086437Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11311300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

151361199437Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

43843800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

43843800Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
58249127646173Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

92489115Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1214121400Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

79287329947188Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1193922271Not Statedغیر مبین
1193922271Totalالمجموع

1226465647415677523089Qoshtaba Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قوشتةبة
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Kasnasan Naheiahناحیة كةسنةزان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1902086881122127Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

1902086881122127Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
241132411300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
81381300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
92592500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

131300Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
291514Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
51951900Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3419231172320Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 341563271285Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

363600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
131300Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

121200Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1236102729Manufacture of furnitureُصنع األثاث

111100Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
72672600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1436051354878118Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
26426400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

26426400Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 11111100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11111100Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
242400Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 51051000أنشطة التشیید المتخصصة

71471400Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4774456826Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

25832268315Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5377805147342346Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6099375818702867Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
171700Air transportالنقل الجوي

5393519221Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11611600Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

551165311521Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
111100Accommodationاإلقامة

381353555380Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
391363656380Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
33423311Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
53643511Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 16416400Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

16416400Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2459235019األنشطة العقاریة

2459235019Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
292900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

151500Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

686800Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

92292200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 130013Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
24414014Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

44824127Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 3497029913557Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

3497029913557Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 60138434104726337التعلیم

60138434104726337Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3432232276246Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22522500Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3634734301246Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
482226Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

61761700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

102581926Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
52227281762451Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1622162200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
491094910900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

117358933072451Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
130013Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

130013Totalالمجموع

155119150102517Not Statedغیر مبین
155119150102517Totalالمجموع

1502552612704599232927Kasnasan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةسنةزان
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 Sowran Qathaقضاء سؤران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3398481210724432914568Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

28528500Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

3400489710932932914568Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

292900Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

529211318Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

738420318Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
84172451113961Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

131300Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
41441400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
951219512100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

111100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
551004887713ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
575700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
131300Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
111100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
2574226836Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1412013110110Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
242400Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 163313154296917Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

666600Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21021000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.43333112Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

22922900Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2665266500Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2733253122Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

518110945699862111Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
202991929712Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

202991929712Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

221198861433Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 25125100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

24170101371433Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
94554045Construction of buildingsتشیید المباني

101000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1320132000أنشطة التشیید المتخصصة

2365196045Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 4328624028133049Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2234462104261320Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2110319719342947176250Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2765450525464186219319Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 1036103600النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

529791288467241324Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
28628600Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

541913300589241324Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
49212391471065Accommodationاإلقامة

2563971763118086Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30560921545890151Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
42142100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,999900Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
151161396220Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

443311Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3315130130321Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 39639600Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 2115211500Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1842184200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

232532325300Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2935293500األنشطة العقاریة

2935293500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1175117500Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

45245200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 333300Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
111100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

4173417300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
85275111Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

682566725511Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1322132200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 342212Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

13300133Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1429871107188Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 584612Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

363652614010225Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 124459488405736537Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

124459488405736537Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 23636509024751461175التعلیم

23636509024751461175Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1137659865315112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

53243012Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11811800Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11981510370116114Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1017101700Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

82056314Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

4116239145217Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

5919954168531Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
24416371351223109414Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

7483748300Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
140226133214712Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

45819463421520116426Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

74514457513017014Not Statedغیر مبین
74514457513017014Totalالمجموع

95332501351051693844288075Sowran Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء سؤران
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Sowran Qatha Centerمركز قضاء سؤران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 666600Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

16016000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

76676600Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

111100Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

111100Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
2780278000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

131300Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
41441400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6788678800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
2242224200ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
222200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1556155600Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

111100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
131300Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 451344513400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

232300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.22722700Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1442144200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1620162000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

21951521951500Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
6256625600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

6256625600Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11511500Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11511500Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
111100Construction of buildingsتشیید المباني

101000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 787800أنشطة التشیید المتخصصة

999900Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 27559227559200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14032614032600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

112417621124176200Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

153926801539268000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 61761700النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

15929215929200Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
15015000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16635916635900Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
2178217800Accommodationاإلقامة

671546715400Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
882328823200Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
31131100Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,555500Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1057105700Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

101000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1973197300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 26426400Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 1100110000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1842184200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

212062120600Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2328232800األنشطة العقاریة

2328232800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1175117500Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

21221200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 222200Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
111100Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2038203800Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
222200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

381303813000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
1322132200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 222200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
222200Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 222200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1928192800Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 45162445162400Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

45162445162400Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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عدد العاملین
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عدد المنشآت
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عدد العاملین
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عدد المنشآت
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Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 37126637126600التعلیم

37126637126600Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
544115441100Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32932900Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

574405744000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
555500Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

121200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1797179700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

231042310400Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
614266142600Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5362536200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
751277512700Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18961518961500Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

275242752400Not Statedغیر مبین
275242752400Totalالمجموع

278286712782867100Sowran Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء سؤران



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity
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Khalifan Naheiahناحیة خلیفان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 122717245115711761567Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

122717245115711761567Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

131300Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

31800318Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

42113318Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
36538112842Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1114111400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
575700ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

12012000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3051295011Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

12812800Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
363600Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
111100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

89181601382943Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41441400Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41441400Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1167450717Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 25125100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

131186101717Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
121200Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 343400أنشطة التشیید المتخصصة

464600Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 551084697911Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2636232838Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3314412893864255Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4125853585115474Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

120168405080118Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

120168405080118Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
16591045614Accommodationاإلقامة

11212658685458Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
128185681136072Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
42323220Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

221111Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
82756321Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 13213200Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

13213200Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 111100األنشطة العقاریة

111100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

151500Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

585800Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
24624600Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

85985900Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 120012Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
3131825Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

5162937Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 384751229026185Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

384751229026185Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 749131740957504التعلیم

749131740957504Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
15120675945Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

231112Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

171237761047Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

221111Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

463511Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

684622Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
784232423654187Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1010101000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2127182433Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1094605227057190Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1738615385201Not Statedغیر مبین
1738615385201Totalالمجموع

24415202854233615872866Khalifan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خلیفان
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Diyana Naheiahناحیة دیانا

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 62910063455595951Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

62910063455595951Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

161600Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

11011000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

21621600Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
19371020917Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
464600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

111100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
27502037713ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
242400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
131300Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
111100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
101871236Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

12991189110Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
111100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 821157610669Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

323200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
21021000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.261412Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

111100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
91791700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
101281022Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1873831583242959Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
81471212Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

81471212Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

835321514Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

835321514Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
74233745Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 121200أنشطة التشیید المتخصصة

84443945Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 88137751101327Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

4671436635Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

52682143367293149Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6601029551848109181Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 41941900النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

24432483118161206Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
13613600Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24937988173161206Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
76039451Accommodationاإلقامة

7611550872628Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
8317553963079Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
11011000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
13613600Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

121200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
55055000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 565600األنشطة العقاریة

565600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

13513500Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 111100Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1424142400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
333300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1963196300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
24614511Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 131300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

34924811Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2253421500134Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2253421500134Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 469103272414186التعلیم

469103272414186Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3717335145228Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11811800Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3819136163228Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
51251200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

51633213Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

15461430116Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

25742245329Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
625273839324134Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

999900Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3965365738Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1106018345927142Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

19131125216610Not Statedغیر مبین
19131125216610Totalالمجموع

229855901250366310481927Diyana Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دیانا
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Sidakan Naheiahناحیة سیدةكان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 15362076162615202050Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

12512500Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

15372101175115202050Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
220022Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1313131300Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
111100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
111100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 6134627Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2330192149Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21521500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21521500Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220022Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220022Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 262600أنشطة التشیید المتخصصة

262600Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1425614811Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

11134677Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

129173881274146Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

154211981475664Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

676700Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

676700Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
51551500Accommodationاإلقامة

121200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
61761700Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
111100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 11511500Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11511500Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

232300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110011Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

342311Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

13300133Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
72373554182Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 120012Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

92723556217Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1919611016439318Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1919611016439318Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 7956147675485التعلیم

7956147675485Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
761322439Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

761322439Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

51351300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

51351300Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
43261121683193Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

222200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
574611Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50270181763294Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1063220843Not Statedغیر مبین
1063220843Totalالمجموع

20125550219226817933282Sidakan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سیدةكان
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Shaqlawa Qathaقضاء شقالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1443247917722912662250Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

13113100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 140014صید األسماك وتربیة المائیات

1445251417826012672254Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
622536025122Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

111100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
121200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4155415500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
22702140130ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

111100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
81181100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
111100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1244114212Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

944516428Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1132221032011021Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

333300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
131300Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
74974900Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1368126711Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2968282777441984Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
66255432092346Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

66255432092346Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

104214401306484Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
121200Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

105216411326484Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
96376023Construction of buildingsتشیید المباني

29000290Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 101371013700أنشطة التشیید المتخصصة

2129017197493Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2303592043142645Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1202891082691220Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1694250615012276193230Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2044315418132859231295Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 53053000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

22535315319872155Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
47947900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

23446216230772155Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
503605036000Accommodationاإلقامة

1643981413582340Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2147581917182340Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
38538500Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,666600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
211091810237Telecommunicationsاالتصاالت

342311Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

52652600Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
382303422248Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 29329300Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 53353300Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

7126712600Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 3264326400األنشطة العقاریة

3264326400Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
41241200Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

121200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 39228913Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3156315600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
61761700Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

451794417613Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
222200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 111100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

35625511Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
2967920634945Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 32332300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

38761287151046Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1293282112306117221Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1293282112306117221Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 274473510625921682143التعلیم

274473510625921682143Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
83134555108828257Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

32132100Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
573451122Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

91143962116029279Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
92092000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

92181813Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

493712Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

351713416813Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

572215421338Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
58124663971694184772Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4056405600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1422031271881515Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

76327255641938199787Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

31221210Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

31221210Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

47933936632911310Not Statedغیر مبین
47933936632911310Totalالمجموع

63812259041331603422486556Shaqlawa Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء شقالوة



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity
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Shaqlawa Qatha Centerمركز قضاء شقالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 21521500Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

21521500Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
2158215800Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
797900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
51151100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
111100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
31131100Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

111100Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1545154500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
23223200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
55655600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

602246022400Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1438143800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1438143800Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

92792700Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

92792700Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
21521500Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 111100أنشطة التشیید المتخصصة

31631600Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5899589900Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1330133000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

42657142657100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

49770049770000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 32332300النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

5554555400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
121200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5979597900Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
3374337400Accommodationاإلقامة

381283812800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
712027120200Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
21521500Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,666600Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
363600Telecommunicationsاالتصاالت

121200Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
1229122900Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 16816800Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 12512500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

29329300Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1123112300األنشطة العقاریة

1123112300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
272700Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

91091000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
101000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1217121700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 111100Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 12012000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

22122100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 269072690700Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

269072690700Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 306843068400التعلیم

306843068400Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
172951729500Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

292900Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22622600Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

213302133000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
51351300Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

141400Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1062106200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1679167900Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
362733627300Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1216121600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3652365200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

843418434100Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

5936593600Not Statedغیر مبین
5936593600Totalالمجموع

9903861990386100Shaqlawa Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء شقالوة
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Sala-eldeen Naheiahناحیة صالح الدین

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 622727924613703Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

622727924613703Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1670167000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
121200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2027202700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
61161100ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

111100Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
464600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
111100Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
72972900Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

62341528Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4691448526Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
131300Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
21221200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
574611Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

117284112269515Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1856185600Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1856185600Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

82482400Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

82482400Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
54734423Construction of buildingsتشیید المباني

29000290Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 8135813500أنشطة التشیید المتخصصة

1527211179493Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 87128751161212Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3572337022Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5368684748036265Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

65810685829897679Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 141400النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

2149164158Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
27227200Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

241251911758Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
162741627400Accommodationاإلقامة

601435714132Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
764177341532Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
17017000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
98698600Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

52652600Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
151821518200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 363600Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

363600Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1634163400األنشطة العقاریة

1634163400Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
141400Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

121200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 39228913Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1130113000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
232300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

181311712813Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

35625511Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1647511436539Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 121200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2053314493640Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 521487481396491Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

521487481396491Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 9213423681756525التعلیم

9213423681756525Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2753420473761Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22522500Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2955922498761Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
111100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

383800Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

94484113Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1353125013Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
367122331193256291Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1421142100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5779547633Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4381323379102959294Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

21221200Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

21221200Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

285291209283768Not Statedغیر مبین
285291209283768Totalالمجموع

25218926160570019161925Sala-eldeen Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة صالح الدین
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Harir Naheiahناحیة ھریر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2012621220189242Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2012621220189242Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
191171811611Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

111100Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1318131800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1018101800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
343400Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
121200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

160016Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 4268406622Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
353500Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
353500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

982469423749Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
17104875929Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

17104875929Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

508221402942Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

508221402942Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
212100Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

212100Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6492628824Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

571715516229Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4987724547204452Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

61910355719704865Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 131300النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

4159395722Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
151500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

4367416522Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

5410044841016Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
5410044841016Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
463412Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
574512Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 12512500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 121200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

22722700Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

91491400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
232300Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1117111700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
222200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
44744700Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

64964900Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2244621434112Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2244621434112Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 589282359735331التعلیم

589282359735331Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1729012240550Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

11211200Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1830213252550Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
363600Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

242400Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

352312Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1143114300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1958185612Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
562772116135116Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1318131800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3356264977Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1023516022842123Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

100010Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

100010Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

8910841050Not Statedغیر مبین
8910841050Totalالمجموع

1417409210353167382925Harir Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھریر



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
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Employees

عدد المنشآت
No. of
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No. of
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عدد المنشآت
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عدد العاملین
No. of
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Hyran Naheiahناحیة ھیران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 13543400135434Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 140014صید األسماك وتربیة المائیات

13643800136438Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 251114Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

251114Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
41811434Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

41811434Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

361422Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

361422Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 472324Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

433310Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

616949541215Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

697954601519Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

382612Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

382612Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
11211200Accommodationاإلقامة

472522Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
51931722Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
141400Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
141400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 353500األنشطة العقاریة

353500Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

111100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11111100Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

21221200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
4118411800Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

4118411800Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 99279220Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

99279220Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 2122267415148التعلیم

2122267415148Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
648211437Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
12200122Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

770211559Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

131300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

21321300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

31631600Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
291509842066Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
222200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3115211862066Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

320032Not Statedغیر مبین
320032Totalالمجموع

3061266101520205746Hyran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھیران
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Bamarsa Naheiahناحیة باسرمة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 439976153164286812Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

439976153164286812Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
575700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
111100Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
13000130ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
120012Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

11400114Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 5102337Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1565912653Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
13392261113Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

13392261113Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

34751353340Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
121200Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

35772373340Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 142966823Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10124468Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

129178811074871Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1532199111762102Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

101179373664143Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

101179373664143Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

82000820Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
82000820Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
140014Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
140014Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 111100األنشطة العقاریة

111100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
111100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

111100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

222200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
53913346Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

53913346Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 13131613071Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

13131613071Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 591021837451647التعلیم

591021837451647Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
9128243785Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

9128243785Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

232300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

242400Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

474700Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
664151218554230Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
996633Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

754241819157233Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

410130280Not Statedغیر مبین
410130280Totalالمجموع

974333234911736252159Bamarsa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة باسرمة
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Balisan Naheiahناحیة بالیسان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4465164359Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

13113100Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

45962374359Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
110011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 331122Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

441133Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 111100أنشطة التشیید المتخصصة

111100Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 341222Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110011Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

444817212727Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

485318233030Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

444400Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

444400Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
332211Telecommunicationsاالتصاالت

110011Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
442222Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 111100األنشطة العقاریة

111100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

111100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 721941023117Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

721941023117Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 1453834611492التعلیم

1453834611492Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
750226524Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

750226524Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

130013Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

151500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

281513Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
271288591969Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

111100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
553322Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3313412632171Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

201010Not Statedغیر مبین
201010Totalالمجموع

173111353312120801Balisan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بالیسان
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Choman Qathaقضاء جومان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4264985880368418Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

4264985880368418Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

141400Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

141400Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
71451123Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

282800Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1932142656Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
71671600ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
251213Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
160016Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 3145304411Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
121200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

70128601091019Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
28857632122Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

28857632122Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

67046822Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 11911900Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

78958722Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
550055Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 343400أنشطة التشیید المتخصصة

893455Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 3948344355Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2438223226Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

398583289457109126Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

461669345532116137Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 111100النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

10114836656583Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33533500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

105184401016583Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
82552431Accommodationاإلقامة

41693254915Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
499437781216Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
21111110Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,121200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
481137Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
72131447Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 13513500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 101491212Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1149104712Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

121200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

91391300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
12812800Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1143114300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 291217Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
243123120Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

452225227Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 75183258168417148Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

75183258168417148Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 9613482855668792التعلیم

9613482855668792Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
304741836412110Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

131300Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
12312300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

325002039012110Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

251213Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1574146915Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1779157128Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
1148144048474330Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1115111500Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
3143284033Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1568727953977333Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

4114246178Not Statedغیر مبین
4114246178Totalالمجموع

1605657080644337992137Choman Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء جومان
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Choman Qatha Centerمركز قضاء جومان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 331122Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

331122Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
373700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
61461400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
585800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1725172500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
121200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3256325600Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11811800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11811800Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

25425400Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

25425400Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 232300أنشطة التشیید المتخصصة

232300Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2936293600Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1726172600Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

17729017428634Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

22335222034834Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

1735163114Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
12512500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1860175614Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
42242200Accommodationاإلقامة

2037203700Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2459245900Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
21111110Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
130013Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31411123Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 13513500Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

13513500Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

121200Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

474700Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
12812800Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

63763700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
12312300Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

12312300Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 278882788800Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

278882788800Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 20333102511082التعلیم

20333102511082Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1121910207112Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

131300Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
12312300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1324512233112Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

83683600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

83683600Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
2411412821232Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

81181100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1828172711Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50153371201333Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1439251Not Statedغیر مبین
1439251Totalالمجموع

4482372411223137141Choman Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء جومان
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Haj omran Naheiahناحیة حاجى ئؤمةران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 351223Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

351223Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
121200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

282800Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
561145Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
130013Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

91941158Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
680068Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

680068Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

181800Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

181800Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 452322Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

261115Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

608235502532Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

669338542839Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

61933316Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
141400Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

72347316Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

593524Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
593524Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
231112Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
231112Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 101491212Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

101491212Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 170017Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

170017Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 181486571291Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

181486571291Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 1420147010131التعلیم

1420147010131Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
437111326Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

437111326Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

121200Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

131300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

252500Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
17607271033Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
222200Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

19629291033Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

614021Not Statedغیر مبین
614021Totalالمجموع

1736438727286371Haj omran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة حاجى ئؤمةران
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Samilan Naheiahناحیة سمَیالن

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2943223452260270Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2943223452260270Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
110011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 242400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

352411Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
102331677Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

102331677Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220022Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220022Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
440044Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

440044Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 111100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110011Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

353510102525Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

373711112626Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

3334223132Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

3334223132Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
12000120Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

12000120Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 121708121449Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

121708121449Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 2529046121229التعلیم

2529046121229Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
766230536Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

766230536Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
35281613329148Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
442222Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

39285813531150Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

623230Not Statedغیر مبین
623230Totalالمجموع

473126077434396826Samilan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سمَیالن
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Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
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Employees

عدد المنشآت
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عدد العاملین
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Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Galala Naheiahناحیة كةَاللة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 120153222598128Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

120153222598128Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

141400Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

141400Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
120012Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
160016Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
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عدد المنشآت
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عدد العاملین
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

280028Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
51321033Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

51321033Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

161600Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 11911900Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

22522500Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3233772526Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3233772526Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

210021Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
161600Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

371621Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

250025Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
250025Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 113591035118Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

113591035118Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 12129337992التعلیم

12129337992Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21717110Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21717110Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

111100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

111100Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
956225731Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
101000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1056325731Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

772255Not Statedغیر مبین
772255Totalالمجموع

21081755500155317Galala Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةَاللة
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Qasry Naheiahناحیة قةسرَي

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 61500615Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

61500615Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
121200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
81271111Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
282800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
121200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1216111511Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2440223822Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
62311954Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

62311954Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
110011Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 111100أنشطة التشیید المتخصصة

221111Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 562333Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

454500Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

94143631043139Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

103154691123442Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 111100النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

435915292830Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

446016302830Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
431231Accommodationاإلقامة

141891256Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1821101487Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,121200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
120012Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
241212Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

565600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

565600Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 121200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

121200Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7267726700Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7267726700Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 25395713718258التعلیم

25395713718258Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
61354109226Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

61354109226Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

130013Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

53442915Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

63742928Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
29303132171686Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

343400Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
696900Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

38316222301686Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

816021Not Statedغیر مبین
816021Totalالمجموع

3011478176996125482Qasry Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قةسرَي
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Kuwaisinjaq Qathaقضاء كؤیسنجق

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1782345918136316013096Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

576364212Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

1787353518442716033108Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

2179002179Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

101030010103Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

122820012282Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
6721358189924Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

121200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
12000120Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
35635600Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
971129310646Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

555500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1418141800ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1626162600Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
32500325Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
82071713Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

191061578428Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
111100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 11020810820325Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
241212Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.51651600Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2030203000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

222200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2738253424Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40190237478527117Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
65294262393955Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

65294262393955Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

47250121863564Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
111100Sewerageالصرف الصحي

 34724512Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

51298152323666Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
9184918400Construction of buildingsتشیید المباني

8125693232Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1829152633أنشطة التشیید المتخصصة

3533830303535Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2483872383681019Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

104210101200310Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1565244414462203119241Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1917304117852771132270Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 28828800النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

417584127311290273Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
4188418800Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

423860133587290273Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
35238241531185Accommodationاإلقامة

2315242004613163Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
26676222461442148Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
25014146Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,65044129Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
2415613811175Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

549313236Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
383062214016166Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 54154100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1532153200Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2073207300Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2339233900األنشطة العقاریة

2339233900Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1048104800Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

84135536Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100010Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

3364336400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
83273111Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

6018553148737Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
474700Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 21411212Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

13000130Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
21140101031137Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 575700Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

33198201291369Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1254227101385024377Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1254227101385024377Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 21547709235951231175التعلیم

21547709235951231175Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
12710178673441283Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

2111813Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
94026369333Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

138143093111145319Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1168858310Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

16861070616Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

121200Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

3114726131516Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

59303452611442Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
2291333971006132327Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

5675567500Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10618197150931Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

39115892501231141358Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

2721623410386Not Statedغیر مبین
2721623410386Totalالمجموع

63312344837241654526076903Kuwaisinjaq Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء كؤیسنجق



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Kuwaisinjaq Qatha Centerمركز قضاء كؤیسنجق

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 615879150307465572Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

13313300Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

616912151340465572Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

15400154Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

15400154Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
5017745161516Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

121200Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
12000120Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
25425400Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
6983667934Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

555500Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1315131500ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
1421142100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11200112Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
51451400Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

16861366320Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
111100Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 781657816500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
241212Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.51651600Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1622162200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

222200Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2231212813Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3037302886531577Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
45191161552936Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

45191161552936Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

3319091562434Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
111100Sewerageالصرف الصحي

 11711700Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

35208111742434Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
7164716400Construction of buildingsتشیید المباني

7117585232Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1625132233أنشطة التشیید المتخصصة

3030625271535Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 18229718029522Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

751377413611Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11061668106816013867Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

13632102132220324170Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 28828800النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

23940694264145142Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
2109210900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24360398461145142Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
251352213431Accommodationاإلقامة

1533891433551034Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1785241654891335Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
25014146Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,54833929Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
13134975459Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

23600236Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
22268131189150Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 41141100Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1127112700Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1538153800Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 2238223800األنشطة العقاریة

2238223800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
61961900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

32024116Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

2654265400Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
222200Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

37953679116Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
363600Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 11211200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

13000130Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
13102874528Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 343400Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

211541596658Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 74285362271512138Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

74285362271512138Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 101319367287834315التعلیم

101319367287834315Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
69607565151392Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

2111813Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
6369636900Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

77987638921495Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
106685828Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

85965524Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

121200Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

181121510339Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

3723930218721Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
118812727404672Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

4258425800Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
7114067114426Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23110101819125098Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1149107970Not Statedغیر مبین
1149107970Totalالمجموع

3565145142687125688781946Kuwaisinjaq Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء كؤیسنجق
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2928791628276851Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

140014Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2938831628277855Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

1125001125Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1125001125Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1328122513Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
121200Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
2727272700Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
131300ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
252500Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11100111Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
232300Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

21221200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2836283600Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
242400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
574611Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

8413881123315Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11951084111Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11951084111Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

23112516Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 120012Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

33312528Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
141400Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 242400أنشطة التشیید المتخصصة

383800Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 56765164512Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2663266300Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3675923325083584Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4497314096354096Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

2939263534Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
27927900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

311182811434Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21921900Accommodationاإلقامة

4885478213Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
501044910113Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,121200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
573522Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
7105822Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 13013000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 454500Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

53553500Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 111100األنشطة العقاریة

111100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
42942900Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

261115Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

696900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52041911Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1764155826Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
111100Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
380038Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 232300Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

6123438Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 19643155234120Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

19643155234120Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 336831751316170التعلیم

336831751316170Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2713824125313Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2713824125313Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
120012Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

41331013Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

71871800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1233102825Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
2311710941323Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1417141700Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2833273211Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

65167511431424Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

1240122020Not Statedغیر مبین
1240122020Totalالمجموع

1241402186525563761465Taq-taq Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة تةق تةق
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Shorash Naheiahناحیة شؤِرش

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 47489800474898Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

151500Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

47590315474898Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
120012Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110011Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

230023Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
980098Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

980098Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

650065Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 12812800Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

73312865Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
11611600Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

11611600Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 222200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

160016Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1831112378Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

21391325814Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

5558355253Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

5558355253Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

122571956Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
122571956Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
130013Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
130013Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
11011000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11011000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
22512510Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

22512510Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 81393345105Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

81393345105Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 4333922941310التعلیم

4333922941310Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
11891261063Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

11891261063Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

260026Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

391227Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

51512413Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
4015433037124Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
331122Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4315743139126Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

19030160Not Statedغیر مبین
19030160Totalالمجموع

7151862422556731607Shorash Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شؤِرش
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نوع النشاط االقتصادي
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Ashty Naheiahناحیة ئاشتى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2675531020257533Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

180018Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2685611020258541Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

101030010103Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

101030010103Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
230023Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
120012Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
130013Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

180018Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 251114Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
242400Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

92535620Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

52314419Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

52314419Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 471235Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

130013Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

359214312161Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4010215332569Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

7863147759Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

7863147759Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
88400884Accommodationاإلقامة

1420121318Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
221041221102Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
270027Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

161600Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
3131627Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

31500315Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100010Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

111100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

51611415Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
351421Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

351421Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 10243924112Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

10243924112Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 2129625719239التعلیم

2129625719239Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1086226860Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1086226860Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

130013Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

272700Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

3102713Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
26934342259Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
341222Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

29975362461Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

721161Not Statedغیر مبین
721161Totalالمجموع

5231749554474681302Ashty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ئاشتى
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Saktan Naheiahناحیة سكتان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 891020089102Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

891020089102Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
131300Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
120012Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

251312Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 111100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

20277141313Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

21288151313Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

1315001315Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1315001315Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

110011Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110011Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
240024Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

272700Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
4112724Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 120012Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

120012Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 71945182212Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

71945182212Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 10142265877التعلیم

10142265877Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
564125439Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

564125439Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
12106573733Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
111100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

13107674733Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

750075Not Statedغیر مبین
750075Totalالمجموع

17367625371148305Saktan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سكتان
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Sikerdkan Naheiahناحیة سَیكردكان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 451485840140Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

12612600Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

4617463440140Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 111100Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

111100Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

111100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

111100Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

181800Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

181800Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 343400Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

111100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1934142658Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2339183158Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

333300Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

333300Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

342311Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
342311Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
111100Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
111100Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7155715500Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7155715500Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 7117253564التعلیم

7117253564Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
533217316Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
33300333Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

866217649Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

151500Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

111100Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

262600Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
1051335716Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1051335716Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

101000Not Statedغیر مبین
101000Totalالمجموع

1146265034864278Sikerdkan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سَیكردكان
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Meirkasoor Qathaقضاء مَیركةسور

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2357266121325421442407Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

161600Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2358266721426021442407Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
19868361150Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
552233Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

111100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
111100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11500115Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
72762413Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

31624112Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 398225381444Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

212100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
4122527Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
553322Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

882525311635136Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
894570324Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

894570324Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

890559331Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 5112511200Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1320210171331Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
2021111299Construction of buildingsتشیید المباني

110011Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 342311أنشطة التشیید المتخصصة

242613151111Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 506138481213Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3854324569Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

582731303422279309Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

670846373515297331Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

2623003463228237Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
292900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2643093672228237Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1394108638Accommodationاإلقامة

536614233943Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
66160241094251Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
231112Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

140014Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
593326Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 23200232Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 13613600Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

368136232Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
13200132Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

111100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1011101100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

12441112132Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

12312300Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
58247616Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 212100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

8106710016Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 71174256150115241Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

71174256150115241Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 17632003911891372011التعلیم

17632003911891372011Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
424372031122126Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
36436400Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

455012337522126Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
212100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

42132011Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1467105849Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

20891579510Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
944373629758140Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

554411Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
325220401212Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1314946034171153Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

41319229614511747Not Statedغیر مبین
41319229614511747Totalالمجموع

4375110011239510931365892Meirkasoor Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء مَیركةسور



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Meirkasoor Qatha Centerمركز قضاء مَیركةسور

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 121200Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

121200Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
111100Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
161600Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
131300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

31031000Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11511500Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11511500Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 23523500Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

23523500Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 111100Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

111100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2233223300Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2435243500Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21621600Accommodationاإلقامة

383800Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
52452400Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 126291262900Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

126291262900Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 43543500التعلیم

43543500Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
3126312600Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

3126312600Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

161600Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

161600Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
56156100Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

111100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
22122100Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

88388300Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

111481114800Not Statedغیر مبین
111481114800Totalالمجموع

1751048175104800Meirkasoor Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء مَیركةسور
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Barazan Naheiahناحیة بارزان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6598187297587721Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

161600Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

66082473103587721Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
750515235Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
332211Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

111100Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
111100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
393900Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

21412112Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1317101433Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
251213Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
333300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

351032749854Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
34834800Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

34834800Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

332116216Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 171700Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

439223216Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 221111أنشطة التشیید المتخصصة

221111Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2434202945Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1622151913Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

22929214719282100Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

26934818224087108Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

1950184812Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1950184812Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
66566500Accommodationاإلقامة

71071000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1375137500Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
111100Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

140014Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
473314Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 11200112Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 13613600Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

248136112Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
13200132Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

111100Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

666600Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

83977132Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
36136100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

36136100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 194411844110Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

194411844110Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 354481424421204التعلیم

354481424421204Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20187101301057Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11411400Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21201111441057Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

32032000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

74043238Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

106075238Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
28174111291745Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

332211Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12147856Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43191201392352Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

724433291Not Statedغیر مبین
724433291Totalالمجموع

1222298944617177761272Barazan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بارزان
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Biran Naheiahناحیة بیران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 66373991100572639Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

66373991100572639Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
71200712Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
121200Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 555500Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110011Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

142067813Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
281711Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

281711Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11111100Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11111100Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
1920111288Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

1920111288Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 333300Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

6104822Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11014252825860Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11915559936062Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

22323289215223Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
191900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

224241918215223Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
481038Accommodationاإلقامة

2932352627Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
3340452935Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

222200Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

222200Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 81256113212Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

81256113212Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 3718716707311164التعلیم

3718716707311164Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
536215321Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
14014000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

676355321Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

131300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

131300Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
20545251529Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
343400Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23588291529Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

4448763742Not Statedغیر مبین
4448763742Totalالمجموع

1196341721511689812249Biran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بیران
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Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Sherwan mazin Naheiahناحیة شَیروان مةزن

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2252404047185193Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

2252404047185193Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330033Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

111100Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110011Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

662244Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

12012000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 15815800Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

27827800Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 551144Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110011Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

434311113232Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

494912123737Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

551144Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

652144Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

330033Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330033Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
120012Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
120012Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

12312300Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
22111516Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

34423816Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 101804536127Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

101804536127Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 1515133112120التعلیم

1515133112120Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
434116318Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

434116318Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

252500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

252500Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
72328515Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
331122Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

102639717Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

271151120Not Statedغیر مبین
271151120Totalالمجموع

36382488293275531Sherwan mazin Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شَیروان مةزن
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Mazni Naheiahناحیة مةزنَى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 20423600204236Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

20423600204236Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
110011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 444400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

554411Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 11211200Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

11211200Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
110011Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

110011Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 222200Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

81481400Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

487226462226Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

588836622226Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

110011Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110011Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 111100Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

111100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 23223200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

23223200Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 27257710120156التعلیم

27257710120156Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
41721225Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
11011000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

52732225Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
208110581023Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
322111Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

238312591124Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

2361226011Not Statedغیر مبین
2361226011Totalالمجموع

35180488353263451Mazni Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة مةزنَى
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Koratoo Naheiahناحیة كؤرةتوو

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 60562698596618Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

60562698596618Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
32222012Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220022Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
11500115Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
2101713Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

121200Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1453615838Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

101000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
140014Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

2510811441464Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
22300223Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

22300223Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

327212115Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

327212115Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

110011Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 121200أنشطة التشیید المتخصصة

231211Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1516111244Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

664323Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

13014945588591Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

15117160739198Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

14127577Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

14127577Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
151500Accommodationاإلقامة

1113101013Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1218251013Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 12000120Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

12000120Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

232300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

232300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 20335142336102Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

20335142336102Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 5843857153367التعلیم

5843857153367Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
637212425Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

637212425Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
212100Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110011Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31321211Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

61541322Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
14443161128Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

111100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
985543Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24539221531Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

136309827383Not Statedغیر مبین
136309827383Totalالمجموع

106819192275308411389Koratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كؤرةتوو



Con.Table (3)تابع جدول (3)
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Khabat Qathaقضاء خبات

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1162261313218610302427Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

121200Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 140014صید األسماك وتربیة المائیات

1164261913318810312431Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000110Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

3530121333288Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

3631121334298Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
3877357235Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

252500Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
3155315500Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
101178162101ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
484800Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
3431112430Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
12000120Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2315320108345Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
121200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 6219559112383Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

333300Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
131300Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.41041000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
111100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
353500Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
1423142300Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

202110918842514684Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
30932468625Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

30932468625Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

39167275712110Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

39167275712110Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
786513Construction of buildingsتشیید المباني

111100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1725172500أنشطة التشیید المتخصصة

2534243113Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 277487268468919Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

7413269109523Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

94817557951228153527Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1299237411321805167569Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 242400النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

922887112121167Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
33133100Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

973237615621167Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
31031000Accommodationاإلقامة

841668116036Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
871768417036Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
62062000Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
92392300Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 25625600Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 565600Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

76276200Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 51051000األنشطة العقاریة

51051000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
111100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

290029Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1931193100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52752700Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

2768255929Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
454500Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

111100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1576735112716Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 151500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2177896212716Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 6613594181125548Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

6613594181125548Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 1202177501045701132التعلیم

1202177501045701132Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
49473412348239Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
87187100Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

57544493058239Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
121200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11111100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

121200Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2060195911Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

2375227411Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
1187355345765278Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3242324200Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
5690518456Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

20686713658370284Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

111100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

111100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

26344248201524Not Statedغیر مبین
26344248201524Totalالمجموع

3784132142292596814927246Khabat Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء خبات
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 63124132250102Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

121200Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

64126142450102Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

527213314Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

527213314Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1432143200Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

252500Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1022102200Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
71471400ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
373700Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
111100Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

181051810500Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
121200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2643264300Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

222200Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
131300Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.393900Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
232300Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
91591500Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

992639926300Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1847164522Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1847164522Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

25351624911Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

25351624911Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
555500Construction of buildingsتشیید المباني

111100Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1216121600أنشطة التشیید المتخصصة

1822182200Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 23240723140611Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

3761366011Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4025863725553031Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

671105463910213233Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 242400النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

631066010234Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
11911900Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

661296312534Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
31031000Accommodationاإلقامة

4099409900Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
431094310900Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31531500Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
31531500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 25625600Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 565600Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

76276200Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 262600األنشطة العقاریة

262600Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

1119111900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
383800Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1427142700Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
333300Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
111100Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

444400Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 222822228200Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

222822228200Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

Education 000000التعلیم
Education 25386202855101التعلیم

25386202855101Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1362136200Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
464600Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1768176800Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

11111100Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1123112300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1234123400Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
2517021154416Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1826182600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2754255123Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

7025064231619Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

111100Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

111100Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

151201461753Not Statedغیر مبین
151201461753Totalالمجموع

1337296712222678115289Khabat Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء خبات
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Darashakran Naheiahناحیة دارةشةكران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6571372006571372Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

6571372006571372Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

120012Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

120012Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
240024Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

22900229Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

43300433Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
191900Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

191900Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

232300Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

232300Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

39437103233Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

39437103233Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

550055Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

550055Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

351124Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
351124Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
121200Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
121200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 151500Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

151500Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 789573216Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

789573216Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 3265924430615التعلیم

3265924430615Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
92782597219Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
131300Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

102813627219Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

121200Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

121200Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
3621453431180Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110011Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3721553432181Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

301020Not Statedغیر مبین
301020Totalالمجموع

8042725302457742480Darashakran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةشةكران
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Khabat / Rizkari Naheiahناحیة خبات/ِرزكارى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3229597390249869Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 140014صید األسماك وتربیة المائیات

3239637390250873Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

11000110Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

170017Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

21700217Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1934183311Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
81981900Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
3103122101ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
111100Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
12000120Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

232300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 2760255723Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
111100Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
121200Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
363600Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

67250611256125Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
474700Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

474700Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

81481400Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

81481400Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
130013Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 595900أنشطة التشیید المتخصصة

6125913Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30552237818Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1935182916Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

35188029245559425Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

40097033252168449Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

1538815723Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
171700Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1645922723Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

2742264012Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2742264012Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,222200Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
111100Telecommunicationsاالتصاالت

111100Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
444400Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 232300األنشطة العقاریة

232300Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
111100Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

290029Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

595900Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
21921900Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

103882929Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

111100Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1476625012716Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1576735112716Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 318821036321519Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

318821036321519Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 387372051218225التعلیم

387372051218225Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
181001780120Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
36236200Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2116220142120Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
121200Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

121200Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

83573411Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

103993811Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
35292192391653Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

91091000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2027182522Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64329462741855Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

7622681821Not Statedغیر مبین
7622681821Totalالمجموع

1124530370822454163058Khabat / Rizkari Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خبات/ِرزكارى
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12015846747484Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

12015846747484Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

282650028265Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

282650028265Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
373700Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1314131400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
2430002430Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

11600116Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 992812180Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

111100Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.111100Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
222200Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3256328374526Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
73037423Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

73037423Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

4115116399Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

4115116399Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
101000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

101000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1525152500Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

18361520316Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1562461242083238Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1893071542533554Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

9139346135Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
151500Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

10144496135Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

1420142000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1420142000Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
121200Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
121200Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 111100األنشطة العقاریة

111100Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

333300Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

333300Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
121200Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

121200Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 6106493213Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

6106493213Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 25395820417191التعلیم

25395820417191Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
93393300Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

93393300Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
22598301429Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

565600Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
888800Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

357321441429Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

33233200Not Statedغیر مبین
33233200Totalالمجموع

51922193328001871419Korakosak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةوةركؤسك
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Rawandoz Qathaقضاء ِرواندوز

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 477561104112373449Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

477561104112373449Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1639163900Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

11000110Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1114111400Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
71071000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
121200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
22922900Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

131300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
121200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1526142511Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
373700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

151500Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
111100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

6114959138211Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
82071713Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

82071713Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

551318233Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

551318233Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
1520152000Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 131300أنشطة التشیید المتخصصة

1623162300Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 263916221017Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1011101100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2873502012608690Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

32340022729396107Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 111100النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

15215314915033Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

15315415015133Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

2044194014Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2044194014Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
352213Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

121200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
584513Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 23223200Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

23223200Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 383800األنشطة العقاریة

383800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11011000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 131300Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

111100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

41441400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
999900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6592659200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
181800Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 12212200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

761317613100Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 68460564501210Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

68460564501210Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 586312235436277التعلیم

586312235436277Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1624241671275Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22022000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1826261871275Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
242400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52352300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

82882800Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1555155500Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
502881915631132Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1112101111Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
2029152455Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

813294419137138Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

35619159191970Not Statedغیر مبین
35619159191970Totalالمجموع

1749335197622387731113Rawandoz Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha Centerمركز قضاء ِرواندوز

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 23529579228286Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

23529579228286Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
1639163900Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

11000110Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
111100Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
585800Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
71071000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
121200Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
22922900Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

131300Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
121200Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1324132400Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
373700Manufacture of furnitureُصنع األثاث

151500Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
111100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

5314152131110Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
71961613Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

71961613Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

551318233Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

551318233Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
1217121700Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 131300أنشطة التشیید المتخصصة

1320132000Totalالمجموع
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 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 22341622612Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1011101100Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2272881752345254Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2593332012675866Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 111100النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

12811612611422Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

12911712711522Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

1842173814Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1842173814Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,111100Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
222200Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

121200Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
454500Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 23223200Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

23223200Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 383800األنشطة العقاریة

383800Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
11011000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 131300Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

111100Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

31431400Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
999900Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 6592659200Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 12212200Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

751237512300Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 604345442569Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

604345442569Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 424891731625173التعلیم

424891731625173Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
132254167958Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
22022000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

152456187958Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
242400Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

52352300Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

72372300Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

1450145000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
32190141341856Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1011101100Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1524122133Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57225361662159Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

29217136171560Not Statedغیر مبین
29217136171560Totalالمجموع

128626607761957510703Rawandoz Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء ِرواندوز



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity
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Warty Naheiahناحیة وةرتَي

Agriculture, Forestry and Fishing     000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 24226697103145163Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000صید األسماك وتربیة المائیات

24226697103145163Totalالمجموع

000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ
000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
666600Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing 000000الصناعة التحویلیة
000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 221111Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

887711Totalالمجموع

000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
111100Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

111100Totalالمجموع

 000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000Sewerageالصرف الصحي

 000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000Totalالمجموع

Construction 000000التشیید
333300Construction of buildingsتشیید المباني

000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000أنشطة التشیید المتخصصة

333300Totalالمجموع



Con.Table (3)تابع جدول (3)

نوع النشاط االقتصادي

Total                المجموع  Urban                 الحضرRural                الریف

Type of 
Economic Activity

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

عدد المنشآت
No. of

Establishments

عدد العاملین
No. of

Employees

 000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 450045Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

606226263436Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

646726263841Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000Water transportالنقل المائي
000000Air transportالنقل الجوي

2437233611Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2437233611Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000Accommodationاإلقامة

222200Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
222200Totalالمجموع

Information and Communication 000000المعلومات واالتصاالت
000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
130013Telecommunicationsاالتصاالت

000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة

000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات
130013Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000األنشطة العقاریة

000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

101000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
181800Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

181800Totalالمجموع

 000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 82622561Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

82622561Totalالمجموع
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Education 000000التعلیم
Education 1614253811104التعلیم

1614253811104Totalالمجموع

Human Health and Social Work Activities 000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
31700317Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

31700317Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى

000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

151500Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ

151500Totalالمجموع

Other Service Activities 000000أنشطة الخدمات األخرى
18985221376Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110011Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
553322Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

241048251679Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج سلع 
 000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedوخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000Totalالمجموع

642232410Not Statedغیر مبین
642232410Totalالمجموع

463691200281263410Warty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة وةرتَي



Table (4) جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت

No. of EstablishmentsNo. of 
EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 

EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 
Employees

Erbil Governorateمحافظة أربیل
58471255973604104563224321034Governmentalحكومي

4803630381315899472Publicعام
8610887377713311Mixedمختلط
181118014096341217Cooperativeتعاوني
63677136055472001019081647734147Privateخاص
3811465370135611109Foreignأجنبي

84214166734400168716Not Statedغیر مبین
79073269431585022131252057156306Governorate Grand Totalالمجموع الكلي للمحافظة

 Erbil Qathaقضاء أربیل
1791629321511594922803440Governmentalحكومي

22115342131513821Publicعام
486114861100Mixedمختلط
1079199377814141Cooperativeتعاوني
3271678785301386991225788873Privateخاص
36913443651288456Foreignأجنبي

508326042322588512Not Statedغیر مبین
 4033514638536600133852373512533Erbil Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء أربیل

Erbil Qatha Centerمركز قضاء أربیل
13645509013645509000Governmentalحكومي

1861370186137000Publicعام
394963949600Mixedمختلط
846618466100Cooperativeتعاوني
2872465077287246507700Privateخاص
27771127771100Foreignأجنبي

4052198405219800Not Statedغیر مبین
347261236033472612360300Erbil Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء أربیل

عدد المنشآت في محافظة أربیل حسب البیئة وعدد العاملین ونوع قطاع العمل
Number of Establishments Erbil Governorate by Envieronment, Number of Employees and Type Sector of Work 

نوع قطاع
 العمل

  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Type Sector 
of Work
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Baharka Naheiahناحیة بحركة
16827515315731151178Governmentalحكومي

726415311Publicعام
000000Mixedمختلط
12912900Cooperativeتعاوني
85226133727984801815Privateخاص
56216456Foreignأجنبي

1406035601050Not Statedغیر مبین
1173554146624817073060Baharka Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بحركة

Ainkawa Naheiahناحیة عنكاوة
81264681264600Governmentalحكومي

231282312800Publicعام
89589500Mixedمختلط
88888800Cooperativeتعاوني
101039401010394000Privateخاص
875718757100Foreignأجنبي

1420142000Not Statedغیر مبین
135974681359746800Ainkawa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة عنكاوة

Shamamak Naheiahناحیة شمامك
1782445131831652262Governmentalحكومي

51000510Publicعام
12012000Mixedمختلط
141410014141Cooperativeتعاوني
21307155329720987058Privateخاص
000000Foreignأجنبي

7492307462Not Statedغیر مبین
307797734930030289473Shamamak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شمامك

Type Sector 
of Work

نوع قطاع
 العمل

  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف
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Dashti hawler (Benssalawa) Qathaقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
518867929067872281892Governmentalحكومي

31443273014142Publicعام
51632214Mixedمختلط
110011Cooperativeتعاوني
399886262945486710533759Privateخاص
34300343Foreignأجنبي

4245136251620Not Statedغیر مبین
49801785936271200813535851Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Centerمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
891795851769426Governmentalحكومي

8207820700Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
8251346773109352253Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1180115030Not Statedغیر مبین
10403348981306959279Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Daratoo Naheiahناحیة دارةتوو
117227954148263797Governmentalحكومي

42042000Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
104419908211271223719Privateخاص
24000240Foreignأجنبي

450230220Not Statedغیر مبین
1212432990227733101556Daratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةتوو



Con.Table (4) تابع جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت

No. of EstablishmentsNo. of 
EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 

EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 
Employees

Type Sector 
of Work

نوع قطاع
 العمل

  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Qoshtaba Naheiahناحیة قوشتةبة
165163954938111701Governmentalحكومي

32422014Publicعام
21400214Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
93229793266096062370Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1240920320Not Statedغیر مبین
1226465647415677523089Qoshtaba Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قوشتةبة

Kasnasan Naheiahناحیة كةسنةزان
147296697259850368Governmentalحكومي

1619213543138Publicعام
323200Mixedمختلط
110011Cooperativeتعاوني
1197231110251894172417Privateخاص
130013Foreignأجنبي

137511325150Not Statedغیر مبین
1502552612704599232927Kasnasan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةسنةزان

 Sowran Qathaقضاء سؤران
6371151636891722692344Governmentalحكومي

5930653286620Publicعام
1159939220Mixedمختلط
19702221748Cooperativeتعاوني
8079129654137733439425631Privateخاص
120012Foreignأجنبي

727955368519110Not Statedغیر مبین
95332501351051693844288075Sowran Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء سؤران



Con.Table (4) تابع جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت
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  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Sowran Qatha Centerمركز قضاء سؤران
1494241149424100Governmentalحكومي

221602216000Publicعام
73573500Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
233742352337423500Privateخاص
000000Foreignأجنبي

2670267000Not Statedغیر مبین
278286712782867100Sowran Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء سؤران

Khalifan Naheiahناحیة خلیفان
2082056761178132878Governmentalحكومي

17391527212Publicعام
22000220Mixedمختلط
17601171643Cooperativeتعاوني
20412947629103414121913Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1568013380230Not Statedغیر مبین
24415202854233615872866Khalifan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خلیفان

Diyana Naheiahناحیة دیانا
137216899177638392Governmentalحكومي

119588837Publicعام
242400Mixedمختلط
2101515Cooperativeتعاوني
19613311102717909341521Privateخاص
120012Foreignأجنبي

18401130710Not Statedغیر مبین
229855901250366310481927Diyana Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دیانا



Con.Table (4) تابع جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت
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  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Sidakan Naheiahناحیة سیدةكان
1433051441977991074Governmentalحكومي

91281111Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
1740247214427515962197Privateخاص
000000Foreignأجنبي

120152359710Not Statedغیر مبین
20125550219226817933282Sidakan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سیدةكان

Shaqlawa Qathaقضاء شقالوة
8701216044886214223539Governmentalحكومي

171281412236Publicعام
71071000Mixedمختلط
37983381417Cooperativeتعاوني
4640101902966720016742990Privateخاص
240024Foreignأجنبي

808066501430Not Statedغیر مبین
63812259041331603422486556Shaqlawa Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء شقالوة

Shaqlawa Qatha Centerمركز قضاء شقالوة
1232300123230000Governmentalحكومي

93493400Publicعام
545400Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
7841523784152300Privateخاص
000000Foreignأجنبي

69069000Not Statedغیر مبین
9903861990386100Shaqlawa Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء شقالوة



Con.Table (4) تابع جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت
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  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Sala-eldeen Naheiahناحیة صالح الدین
278436115133051271056Governmentalحكومي

36636600Publicعام
111100Mixedمختلط
3385328114Cooperativeتعاوني
165844139423548716865Privateخاص
000000Foreignأجنبي

54804760720Not Statedغیر مبین
25218926160570019161925Sala-eldeen Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة صالح الدین

Harir Naheiahناحیة ھریر
1982325102177296553Governmentalحكومي

32422212Publicعام
151500Mixedمختلط
271017Cooperativeتعاوني
110017318331368267363Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1130960170Not Statedغیر مبین
1417409210353167382925Harir Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھریر

Hyran Naheiahناحیة ھیران
716173134640271Governmentalحكومي

000000Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
22864969174159475Privateخاص
000000Foreignأجنبي

701060Not Statedغیر مبین
3061266101520205746Hyran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھیران



Con.Table (4) تابع جدول (4) 

عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت
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  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Bamarsa Naheiahناحیة باسرمة
147161725663122954Governmentalحكومي

240024Publicعام
000000Mixedمختلط
160016Cooperativeتعاوني
75417013025104521191Privateخاص
240024Foreignأجنبي

680220460Not Statedغیر مبین
974333234911736252159Bamarsa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة باسرمة

Balisan Naheiahناحیة بالیسان
539401623537705Governmentalحكومي

000000Publicعام
000000Mixedمختلط
100010Cooperativeتعاوني
11617336778096Privateخاص
000000Foreignأجنبي

301020Not Statedغیر مبین
173111353312120801Balisan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بالیسان

Choman Qathaقضاء جومان
331425914928761821383Governmentalحكومي

2515991261633Publicعام
18218200Mixedمختلط
5113922Cooperativeتعاوني
119820556211340577715Privateخاص
140014Foreignأجنبي

440230210Not Statedغیر مبین
1605657080644337992137Choman Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء جومان
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عدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآتعدد العاملینعدد المنشآت

No. of EstablishmentsNo. of 
EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 

EmployeesNo. of EstablishmentsNo. of 
Employees

Type Sector 
of Work

نوع قطاع
 العمل

  Total           المجموع  Urban             الحضر  Rural             الریف

Choman Qatha Centerمركز قضاء جومان
83156662143721129Governmentalحكومي

56156100Publicعام
18218200Mixedمختلط
393900Cooperativeتعاوني
336654327642912Privateخاص
000000Foreignأجنبي

20013070Not Statedغیر مبین
4482372411223137141Choman Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء جومان

Haj omran Naheiahناحیة حاجى ئؤمةران
614732116740306Governmentalحكومي

21711512Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
10114961904059Privateخاص
140014Foreignأجنبي

804040Not Statedغیر مبین
1736438727286371Haj omran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة حاجى ئؤمةران

Samilan Naheiahناحیة سمَیالن
807001825562445Governmentalحكومي

34013822Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
38552057141328379Privateخاص
000000Foreignأجنبي

501040Not Statedغیر مبین
473126077434396826Samilan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سمَیالن
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Galala Naheiahناحیة كةَاللة
416062246519141Governmentalحكومي

861076Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
1572053235125170Privateخاص
000000Foreignأجنبي

400040Not Statedغیر مبین
21081755500155317Galala Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةَاللة

Qasry Naheiahناحیة قةسرَي
669142655240362Governmentalحكومي

735112623Publicعام
000000Mixedمختلط
220022Cooperativeتعاوني
2195271444327595Privateخاص
000000Foreignأجنبي

705020Not Statedغیر مبین
3011478176996125482Qasry Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قةسرَي

Kuwaisinjaq Qathaقضاء كؤیسنجق
75912614404103683552246Governmentalحكومي

41509254791630Publicعام
92861108276Mixedمختلط
54434420Cooperativeتعاوني
521699833060563621564347Privateخاص
151500Foreignأجنبي

30072303704Not Statedغیر مبین
63312344837241654526076903Kuwaisinjaq Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء كؤیسنجق
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Kuwaisinjaq Qatha Centerمركز قضاء كؤیسنجق
41085802797803131777Governmentalحكومي

29422173991223Publicعام
21711017Mixedمختلط
34434400Cooperativeتعاوني
29985443228243047161139Privateخاص
151500Foreignأجنبي

12231043180Not Statedغیر مبین
3565145142687125688781946Kuwaisinjaq Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء كؤیسنجق

Taq-taq Naheiahناحیة تةق تةق
101169463145938235Governmentalحكومي

42532114Publicعام
6267006267Mixedمختلط
100010Cooperativeتعاوني
100420356771076327959Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1250122030Not Statedغیر مبین
1241402186525563761465Taq-taq Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة تةق تةق

Shorash Naheiahناحیة شؤِرش
1087301416794563Governmentalحكومي

22722700Publicعام
120012Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
577110323615541042Privateخاص
000000Foreignأجنبي

27030240Not Statedغیر مبین
7151862422556731607Shorash Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شؤِرش
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Ashty Naheiahناحیة ئاشتى
727221934753375Governmentalحكومي

371522Publicعام
000000Mixedمختلط
100010Cooperativeتعاوني
42710163595392921Privateخاص
000000Foreignأجنبي

20400204Not Statedغیر مبین
5231749554474681302Ashty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ئاشتى

Saktan Naheiahناحیة سكتان
364941432722167Governmentalحكومي

110011Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
1321811144121137Privateخاص
000000Foreignأجنبي

400040Not Statedغیر مبین
17367625371148305Saktan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سكتان

Sikerdkan Naheiahناحیة سَیكردكان
323941526517129Governmentalحكومي

22722700Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
78205325646149Privateخاص
000000Foreignأجنبي

201010Not Statedغیر مبین
1146265034864278Sikerdkan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سَیكردكان
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Meirkasoor Qathaقضاء مَیركةسور
437611717834342592683Governmentalحكومي

136165477Publicعام
262600Mixedمختلط
42542500Cooperativeتعاوني
35084786768158427403202Privateخاص
232300Foreignأجنبي

409327931300Not Statedغیر مبین
4375110011239510931365892Meirkasoor Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء مَیركةسور

Meirkasoor Qatha Centerمركز قضاء مَیركةسور
379343793400Governmentalحكومي

22622600Publicعام
121200Mixedمختلط
32332300Cooperativeتعاوني
3263326300Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1000100000Not Statedغیر مبین
1751048175104800Meirkasoor Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء مَیركةسور

Barazan Naheiahناحیة بارزان
123147561111062365Governmentalحكومي

210021Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
10221513340607682906Privateخاص
000000Foreignأجنبي

750450300Not Statedغیر مبین
1222298944617177761272Barazan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بارزان
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Biran Naheiahناحیة بیران
73179018529551261Governmentalحكومي

121200Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
10771622193634884988Privateخاص
000000Foreignأجنبي

45333420Not Statedغیر مبین
1196341721511689812249Biran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بیران

Sherwan mazin Naheiahناحیة شَیروان مةزن
414981522126277Governmentalحكومي

161600Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
2953205866237254Privateخاص
000000Foreignأجنبي

260140120Not Statedغیر مبین
36382488293275531Sherwan mazin Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شَیروان مةزن

Mazni Naheiahناحیة مةزنَى
564672229534172Governmentalحكومي

110011Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
2693364558224278Privateخاص
000000Foreignأجنبي

25021040Not Statedغیر مبین
35180488353263451Mazni Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة مةزنَى
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Koratoo Naheiahناحیة كؤرةتوو
1079532534582608Governmentalحكومي

62522045Publicعام
141400Mixedمختلط
121200Cooperativeتعاوني
813932100156713776Privateخاص
232300Foreignأجنبي

1380960420Not Statedغیر مبین
106819192275308411389Koratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كؤرةتوو

Khabat Qathaقضاء خبات
331558317325741583009Governmentalحكومي

674582824539213Publicعام
21721700Mixedمختلط
111100Cooperativeتعاوني
315570951873307112824024Privateخاص
26026000Foreignأجنبي

22602130130Not Statedغیر مبین
3784132142292596814927246Khabat Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء خبات

Khabat Qatha Centerمركز قضاء خبات
888907277016120Governmentalحكومي

151581415018Publicعام
21721700Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
111219021021174191161Privateخاص
000000Foreignأجنبي

1200113070Not Statedغیر مبین
1337296712222678115289Khabat Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء خبات
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Darashakran Naheiahناحیة دارةشةكران
5410611621938842Governmentalحكومي

3319731230185Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
714146710147041453Privateخاص
000000Foreignأجنبي

301020Not Statedغیر مبین
8042725302457742480Darashakran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةشةكران

Khabat / Rizkari Naheiahناحیة خبات/ِرزكارى
1402821661251741570Governmentalحكومي

44244200Publicعام
000000Mixedمختلط
111100Cooperativeتعاوني
90523795668913391488Privateخاص
26026000Foreignأجنبي

72069030Not Statedغیر مبین
1124530370822454163058Khabat / Rizkari Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خبات/ِرزكارى

Korakosak Naheiahناحیة كةوةركؤسك
498111933430477Governmentalحكومي

1561741820Publicعام
000000Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
4241347276425148922Privateخاص
000000Foreignأجنبي

31030010Not Statedغیر مبین
51922193328001871419Korakosak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةوةركؤسك
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Rawandoz Qathaقضاء ِرواندوز
173173783123990498Governmentalحكومي

63263200Publicعام
110011Mixedمختلط
2111318Cooperativeتعاوني
11671570692964475606Privateخاص
000000Foreignأجنبي

400019402060Not Statedغیر مبین
1749335197622387731113Rawandoz Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء ِرواندوز

Rawandoz Qatha Centerمركز قضاء ِرواندوز
125148269114056342Governmentalحكومي

63263200Publicعام
000000Mixedمختلط
2111318Cooperativeتعاوني
8211135533782288353Privateخاص
000000Foreignأجنبي

332016701650Not Statedغیر مبین
128626607761957510703Rawandoz Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء ِرواندوز

Warty Naheiahناحیة وةرتَي
48255149934156Governmentalحكومي

000000Publicعام
110011Mixedمختلط
000000Cooperativeتعاوني
346435159182187253Privateخاص
000000Foreignأجنبي

680270410Not Statedغیر مبین
463691200281263410Warty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة وةرتَي



Table (5)جدول (5)

Erbil Governorateمحافظة أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1310712567347672000124Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

23114710000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 38361100000صید األسماك وتربیة المائیات

1316812614352753000124Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

2266611002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

10726582300000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
300300000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

13434643211002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
87368213827400022Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

25172500001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

70623220001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
8278165100005Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

13121000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
37834819401006ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

541000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20418114603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
331261301001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
26211400000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products

عدد المنشآت في محافظة اربیل حسب البیئة وعدد العاملین ونوع النشاط االقتصادي  
Number of Establishments in Erbil Governorate by Environment, Number of Employees and Type of Economic Activity 

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-10
غیرمبین
Not  

Stated 
99-50499-100999-500+1000



Con.Table (5)تابع جدول (5)

Manufacturing الصناعة التحویلیة
14496331301001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3751781434840002Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
59525000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1694149716018300016Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

59515100002Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
31265000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.51386500002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
311100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

13100100002Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
303275141100003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

24202100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
39437510431100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

561047785741661771067Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
3202561828530010Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

3202561828530010Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

248199162141007Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
430100000Sewerageالصرف الصحي

 2123832102Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

273204193073109Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
2691932926411015Construction of buildingsتشیید المباني

391461321201Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 24522710411002أنشطة التشیید المتخصصة

5534344543733018Totalالمجموع

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 6040578618948200015Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2306204317956200026Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
22991220394731879600277Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

313372986884129113600318Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 8356151010001النقل البري والنقل عبر األنابیب

440000000Water transportالنقل المائي
1382000012Air transportالنقل الجوي

40633515120454400375Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
368101331001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

41993591147688501379Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
3581596478610050Accommodationاإلقامة

2124182719967420025Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
248219862631451030075Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
5322101721001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,94854210002Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

513100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
176110193544103Telecommunicationsاالتصاالت

25231000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
51269921004Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

4042674664961011Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 8225824108007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 420101000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18116521120001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

2671921036129008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
779749114100014Real estate activitiesاألنشطة العقاریة

779749114100014Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1189661120003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

11867291500007Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 57424810002Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

902511000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1253300001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

48144821510006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
58453800002Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

8537036855510021Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100894500002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
941210001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 111997400001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

20641000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
14526366266009Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 46403200001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

4312645585760014Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1229191198554122861176Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1229191198554122861176Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 20262603891105181280063التعلیم

20262603891105181280063Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1609123610718240172025Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

1983700001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
9019224521001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1718126313223442182027Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1209911800002Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

95601111210010Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
1090000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

357235624830009Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
5824038467510022Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
23361008554361221400377Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

6776612800006Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
15441482295000028Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

45573151585374221400411Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

1171100002Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

1281100002Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
28158200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

28158200003Totalالمجموع

8111455383263007577Not Statedغیر مبین
8111455383263007577Totalالمجموع

790736168639483491483203929251Governorate Grand Totalالمجموع الكلي للمحافظة
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Erbil Governorate \ Urbanمحافظة أربیل / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 118311291612100025Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

20102710000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 100100000صید األسماك وتربیة المائیات

120411391820200025Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

1556400000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1060400000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
100100000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

28136900000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
76760512022300017Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

24172400001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

70623220001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
8138025100005Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

13121000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
36433818200006ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

541000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
20217914603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
961200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
24201300000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
13188301101001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

3161661183020000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
55485000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1618143215417000015Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

53502000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
30255000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.48366400002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
211000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

13100100002Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
28927011500003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

24202100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
3703539431000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

524545485091151150057Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
221164182453007Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

221164182453007Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

11481121531002Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
430100000Sewerageالصرف الصحي

 1812732102Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

13685142363104Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
2401702524411015Construction of buildingsتشیید المباني

31125911201Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 2382219411002أنشطة التشیید المتخصصة

5094033937633018Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 5820558318337200015Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

2189194916351200024Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
20970202153861018400256Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

289792774773218912400295Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 815615810001النقل البري والنقل عبر األنابیب

330000000Water transportالنقل المائي
1382000012Air transportالنقل الجوي

2933250396334300294Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
368101331001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30662578123548401298Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
3171415969500043Accommodationاإلقامة

1871159218767310021Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
21881733246136810064Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
5122101621000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,91843210001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

513100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
14585173333103Telecommunicationsاالتصاالت

24221000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
45219821004Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

361235436085109Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 7925722108007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 420101000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18016421120001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

263191934129008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 76073294100014األنشطة العقاریة

76073294100014Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1169561020003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

10762251300007Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 55414810001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

902511000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1253300001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

47744421510006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
52393800002Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

8286866452510020Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
99894400002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
941210001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 107966400001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

1341800000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
8716204243002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 44392200001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

359248346253007Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 997170116476113821138Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

997170116476113821138Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 10748786682169250025التعلیم

10748786682169250025Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
143511755412739172021Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

1763700001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
8316214221001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

153511977817641182023Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
112939800002Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

81471110210010Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
980000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

343224604730009Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
5453728065510022Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1486476336317221400321Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

6666522700005Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
14581401284000025Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

36102529366328221400351Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

1071100001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

1181100001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
27148200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

27148200003Totalالمجموع

6556400332663006088Not Statedغیر مبین
6556400332663006088Totalالمجموع

585024527926322575445184827377Governorate Urban Totalمجموع حضر المحافظة
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Erbil Governorate \ Ruralمحافظة أربیل / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 119241143833155100099Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

312000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 37361000000صید األسماك وتربیة المائیات

119641147533455100099Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

710211002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

9720581900000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
200200000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

10621582311002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1067718510005Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

100100000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
14140000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
14101201000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
24651101001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
210100000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
1383200000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

5912251820002Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
440000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 76656130001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

613100001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.320100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
100100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1453600000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
24221000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3652306551621010Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
99920400003Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

99920400003Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1341184610005Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 311100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1371195710005Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
29234200000Construction of buildingsتشیید المباني

821410000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 761000000أنشطة التشیید المتخصصة

44316610000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 22020361100000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1179416500002Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
202118248786120021Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

23582121109102120023Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 200200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

110000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

113010122412010081Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

113310132414010081Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
41185911007Accommodationاإلقامة

25323512011004Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
294253179220011Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
200100001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,311000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
31252211000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
650100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

43323411002Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 301200000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 110000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

411200000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 19172000000األنشطة العقاریة

19172000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
210100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1154200000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 210000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
660000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

25174300001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100100000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 431000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

723200000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
5810162023007Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 211000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

7216212323007Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 232218278940038Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

232218278940038Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 9521733034231230038التعلیم

9521733034231230038Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
17461535510004Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

220000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
731300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

18366545810004Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
862000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

14130100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

14112100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
37314200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
85053221844000056Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

1190100001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
86811100003Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

94762221946000060Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

100000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

100000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
110000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

110000000Totalالمجموع

1555555600001489Not Statedغیر مبین
1555555600001489Totalالمجموع

205711640713169163819101874Governorate Rural Totalمجموع ریف المحافظة
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 Erbil Qathaقضاء أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12151100871910008Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1290300000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 650100000صید األسماك وتربیة المائیات

12331114872310008Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

1445500000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

532029400000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
100100000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

7026341000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
51037810214200014Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

17102400001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

58522210001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4994913100004Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

651000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
23621315300005ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

321000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
15012912603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
2085600001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
23191300000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
785117801001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

259133972440001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
54475000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 103086713414100014Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

42355100001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20164000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.35255300002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
201100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

650000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2061927400003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

18151100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
28727010321100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

35642967430981151052Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
876510721002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

876510721002Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1683311000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
210100000Sewerageالصرف الصحي

 702112100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2595523100Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
1881232918401013Construction of buildingsتشیید المباني

25115511200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1611459410002أنشطة التشیید المتخصصة

3742794327613015Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 450342951603920007Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1638142414746100020Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
13794131163601426500165Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

19935188356672279500192Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 624112800001النقل البري والنقل عبر األنابیب

440000000Water transportالنقل المائي
1281000012Air transportالنقل الجوي

2134181592263300195Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
1545600000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

22271872110403301198Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
193953144510017Accommodationاإلقامة

117594415752320017Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1368103918896830034Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
411881311000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,65583110002Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

513100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
9248142134101Telecommunicationsاالتصاالت

16141000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
35176721002Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

254156354376106Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 641971768007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 220000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1261161710001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

19213782478008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 59156794100010األنشطة العقاریة

59156794100010Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
85733420003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

9856241200006Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 48364700001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

802411000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1143300001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30427716410006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
29251200001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5834715336410018Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
67574400002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
941210001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 37296100001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

1234500000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
559212022001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 26242000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

206126383232005Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 462626719650590028Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

462626719650590028Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 6377360354123120015التعلیم

6377360354123120015Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1041876476921102016Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

711400001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
5514172120001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1103891659423102018Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
77638500001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

48257521008Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
430000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

164103282530005Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2931944335510015Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
74132819914913100042Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3853722700004Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
870829231000017Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1996152922415713100063Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

751000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

861000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
27148200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

27148200003Totalالمجموع

5100242311922004804Not Statedغیر مبین
5100242311922004804Totalالمجموع

 403353067422161529280132815495Erbil Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء أربیل
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Erbil Qatha \ Urbanقضاء أربیل / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1161018410002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1290300000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 100100000صید األسماك وتربیة المائیات

1291108810002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

1235400000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

430100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
100100000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1985600000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
4783658714100011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

17102400001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

58522210001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4974893100004Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

651000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
23221114200005ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

321000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
15012912603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
741200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
22181300000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
775017801001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

222125781720000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
50435000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 100084113214000013Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

36342000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
20164000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.33245200002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
101000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

650000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
2041917300003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

18151100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2702559321000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3412288838582750045Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
836210721001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

836210721001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1472311000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
210100000Sewerageالصرف الصحي

 601112100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

2283523100Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
1821222517401013Construction of buildingsتشیید المباني

23104511200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1581438410002أنشطة التشیید المتخصصة

3632753726613015Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 438941961562820007Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1570136813844100019Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1301612479297706400160Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

18975180435911429400186Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 604112600001النقل البري والنقل عبر األنابیب

330000000Water transportالنقل المائي
1281000012Air transportالنقل الجوي

1970168277203300185Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
1545600000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2060173895323301188Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
184903142400017Accommodationاإلقامة

111389015152310016Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
129798018294710033Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
411881311000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,64583110001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

513100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
8745132133101Telecommunicationsاالتصاالت

16141000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
33156721002Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

246151344375105Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 631961768007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 220000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1261161710001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

19113772478008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 58255984100010األنشطة العقاریة

58255984100010Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
84723420003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

9555231100006Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 48364700001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

802411000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
1143300001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

30027316410006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
25211200001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5714615235410018Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
67574400002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
941210001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 37296100001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

821500000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
398101622001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 25241000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

185124232832005Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 409594717448580023Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

409594717448580023Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5466039299123120013التعلیم

5466039299123120013Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1014862436021102016Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

711400001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
5211172120001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1073874618523102018Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
74617500001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

46237521008Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
430000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

164103282530005Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2881904235510015Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
62826216713813100038Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3773652700003Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
840801231000015Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1845142819214613100056Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

751000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

861000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
27148200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

27148200003Totalالمجموع

4269230271922003989Not Statedغیر مبین
4269230271922003989Totalالمجموع

 366002840518571296273127714634Erbil Qatha Urban  Totalمجموع حضر قضاء أربیل
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Erbil Qatha \ Ruralقضاء أربیل / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1099999791500006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 550000000صید األسماك وتربیة المائیات

11041004791500006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

210100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

491729300000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

511829400000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
321315010003Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
421100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
1344400001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

37819720001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
440000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30262010001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

613100001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.210100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
100100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
210100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
17151000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

15279451640107Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

211000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 101000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

312000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
614100000Construction of buildingsتشیید المباني

211000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 321000000أنشطة التشیید المتخصصة

1146100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1149941100000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

68569200001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
778637637201005Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

960792768501006Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 200200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

110000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

164133156000010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

167134158000010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
950211000Accommodationاإلقامة

62546001001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
71596212001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,100000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
531001000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

851001001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 101000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

101000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 981000000األنشطة العقاریة

981000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

311100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
440000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

12101100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

413000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
16111400000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21215400000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 533202221005Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

533202221005Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 9113215500002التعلیم

9113215500002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27144900000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
330000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

30174900000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
321000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
541000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
11366321100004Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

870000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
30280000002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

151101321100007Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

83112400000815Not Statedغیر مبین
83112400000815Totalالمجموع

 373522693592337510861Erbil Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء أربیل



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Erbil Qatha Centerمركز قضاء أربیل

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 34216410002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1290300000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 100100000صید األسماك وتربیة المائیات

47306810002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

412100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

430100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
100100000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1162300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
4523468212100011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

17102400001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

52472200001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4854773100004Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

651000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21720110200004ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

211000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
14812910603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
641100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
19151300000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
674515501001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

215120771620000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
49425000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 96280812714000013Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

36342000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
18153000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.32235200002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
101000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

650000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1981866300003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

16131100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2612478321000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3270277736375650044Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
795810721001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

795810721001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1272201000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
210100000Sewerageالصرف الصحي

 401012000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1883313000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
1521071513401012Construction of buildingsتشیید المباني

2093411200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1501378210002أنشطة التشیید المتخصصة

3222532619613014Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 433141401552820006Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1442128810134100018Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1250512011274606300151Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

18278174395301229300175Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 533711400001النقل البري والنقل عبر األنابیب

330000000Water transportالنقل المائي
1281000012Air transportالنقل الجوي

1869159176193300177Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
1033400000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1947164291273301180Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
180883042400016Accommodationاإلقامة

101082012743310016Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
119090815785710032Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
401881211000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,59551110001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

312000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
6937101722001Telecommunicationsاالتصاالت

14130000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
30145621002Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

215138263664005Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 471221547007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 110000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1211131510001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

16912632057008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 55152884100010األنشطة العقاریة

55152884100010Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
81693420003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

794817800006Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 44344500001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

601410000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
630200001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

28526014410006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
24201200001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5254344029400018Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
63543400002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
731210000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 33256100001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

821500000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32851422001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 23221000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

166114172632004Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 360514214245580022Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

360514214245580022Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 4945533266118110011التعلیم

4945533266118110011Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
983840425518102016Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

711400001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
4611151810001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1036852587719102018Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
68577300001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

44226521008Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
430000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

13993211830004Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2551753426510014Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
55824114711411100035Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3493412400002Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
768736181000013Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1675131816711911100050Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

751000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

861000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1252200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1252200003Totalالمجموع

4098220271922003828Not Statedغیر مبین
4098220271922003828Totalالمجموع

347262714316461115254122514440Erbil Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء أربیل



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Erbil Qatha Center \ Urbanمركز قضاء أربیل / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 34216410002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

1290300000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 100100000صید األسماك وتربیة المائیات

47306810002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
110000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

412100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
110000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

430100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
100100000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1162300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
4523468212100011Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

17102400001Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

52472200001Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
4854773100004Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

651000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21720110200004ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

211000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
14812910603000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
641100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
19151300000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 540010000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
674515501001Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

215120771620000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
49425000002Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 96280812714000013Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

36342000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
18153000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.32235200002Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
101000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

650000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1981866300003Manufacture of furnitureُصنع األثاث

16131100001Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
2612478321000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

3270277736375650044Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
795810721001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

795810721001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1272201000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
210100000Sewerageالصرف الصحي

 401012000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1883313000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
1521071513401012Construction of buildingsتشیید المباني

2093411200Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1501378210002أنشطة التشیید المتخصصة

3222532619613014Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 433141401552820006Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1442128810134100018Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1250512011274606300151Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

18278174395301229300175Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 533711400001النقل البري والنقل عبر األنابیب

330000000Water transportالنقل المائي
1281000012Air transportالنقل الجوي

1869159176193300177Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
1033400000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1947164291273301180Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
180883042400016Accommodationاإلقامة

101082012743310016Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
119090815785710032Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
401881211000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,59551110001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

312000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
6937101722001Telecommunicationsاالتصاالت

14130000001Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
30145621002Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

215138263664005Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 471221547007Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 110000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1211131510001Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

16912632057008Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 55152884100010األنشطة العقاریة

55152884100010Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
81693420003Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

794817800006Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 44344500001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

601410000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
630200001Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

28526014410006Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
24201200001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

5254344029400018Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
63543400002Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
731210000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 33256100001Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

821500000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
32851422001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 23221000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

166114172632004Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 360514214245580022Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

360514214245580022Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 4945533266118110011التعلیم

4945533266118110011Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
983840425518102016Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

711400001Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
4611151810001Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1036852587719102018Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
68577300001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

44226521008Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
430000001Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

13993211830004Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
2551753426510014Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
55824114711411100035Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

3493412400002Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
768736181000013Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1675131816711911100050Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

751000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 110000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

861000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1252200003Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1252200003Totalالمجموع

4098220271922003828Not Statedغیر مبین
4098220271922003828Totalالمجموع

347262714316461115254122514440Erbil Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء أربیل
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Erbil Qatha Center \ Ruralمركز قضاء أربیل / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
000000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

000000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 000000000التعلیم

000000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

000000000Erbil Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء أربیل



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Baharka Naheiahناحیة بحركة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 32228830300001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 330000000صید األسماك وتربیة المائیات

32529130300001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1064000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

100010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
321000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
622200000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

521200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 28262000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

210100000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.210100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
100100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
311100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
440000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

715111810000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
330000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

330000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 761000000أنشطة التشیید المتخصصة

871000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 48480000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

11101000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2021925101003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2612506101003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 100100000النقل البري والنقل عبر األنابیب

110000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

83784100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

86794300000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
641001000Accommodationاإلقامة

28260001001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
34301002001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
741011000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

741011000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100001000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100001000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 880000000األنشطة العقاریة

880000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

430100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

202000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
915300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 211000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1328300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 371141910002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

371141910002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 56374320001التعلیم

56374320001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
21103620000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
430010000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

25133630000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
211000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

521200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
732200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
6428211120002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

440000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
21200000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

8952211120003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1364000000132Not Statedغیر مبین
1364000000132Totalالمجموع

117380510910110500143Baharka Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بحركة
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Baharka Naheiah \ Urbanناحیة بحركة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 76751000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

76751000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
743000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

100010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
211000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
512200000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 16151000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
211000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
440000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

45348210000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 660000000أنشطة التشیید المتخصصة

660000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 28280000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

770000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1111054000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1461404000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

51510000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

52510100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
101000000Accommodationاإلقامة

990000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1091000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
210010000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

210010000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100001000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100001000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 880000000األنشطة العقاریة

880000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

330000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1111810000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1111810000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 20001720001التعلیم

20001720001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
840220000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100010000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

940230000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

521200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
521200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
2586820001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

330000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
10100000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

38216820001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

33100000032Not Statedغیر مبین
33100000032Totalالمجموع

46635722401010036Baharka Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بحركة
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Baharka Naheiah \ Ruralناحیة بحركة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 24621329300001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 330000000صید األسماك وتربیة المائیات

24921629300001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
321000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

301200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 12111000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

210100000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.210100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
100100000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
100100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

26173600000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
330000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

330000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 101000000أنشطة التشیید المتخصصة

211000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20200000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

431000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
91871101001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1151102101001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 100100000النقل البري والنقل عبر األنابیب

110000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

32274100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

34284200000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
540001000Accommodationاإلقامة

19170001001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
24210002001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
531001000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

531001000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

202000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
915300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1218300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 260131100002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

260131100002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 36372600000التعلیم

36372600000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1363400000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
330000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1693400000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
211000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
392015300001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
11100000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

513115300002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1033000000100Not Statedغیر مبین
1033000000100Totalالمجموع

70744887610400107Baharka Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بحركة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Ainkawa Naheiahناحیة عنكاوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 541000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

541000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

823300000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

823300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19152200000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

550000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1393000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
202000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
330000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
540100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

531100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20164000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
440000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
541000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

957514500001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
440000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

440000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

200110000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 200100100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

400210100Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
301510400001Construction of buildingsتشیید المباني

311100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 200200000أنشطة التشیید المتخصصة

351611700001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 29271000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

12173371000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
382345191001007Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

532445572001009Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 741200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

48381100008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
311100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

58433400008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
320000001Accommodationاإلقامة

936024900000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
966224900001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,532000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

201100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1673401100Telecommunicationsاالتصاالت

211000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
311100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

29128701100Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 1574220000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 110000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 530200000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21114420000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23230000000األنشطة العقاریة

23230000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
330000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1676300000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 420200000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

201001000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
513100000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

13112000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

432412601000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
431000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
210000001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 440000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
705200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1896200001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 35642220001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

35642220001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 28451431001التعلیم

28451431001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20161210000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
401300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

24162510000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
640200000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

211000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2086500001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
28137700001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
4112131400002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

24210200001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
61545000002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

12687181600005Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1596000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1596000000Totalالمجموع

1328000000124Not Statedغیر مبین
1328000000124Totalالمجموع

13598731851339420153Ainkawa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة عنكاوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Ainkawa Naheiah \ Urbanناحیة عنكاوة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 541000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

541000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

823300000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

823300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19152200000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

550000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1393000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
202000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
330000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
540100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

531100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20164000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
440000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
541000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

957514500001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
440000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

440000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

200110000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 200100100Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

400210100Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
301510400001Construction of buildingsتشیید المباني

311100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 200200000أنشطة التشیید المتخصصة

351611700001Totalالمجموع
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غیرمبین
Not  
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 29271000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

12173371000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
382345191001007Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

532445572001009Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 741200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

48381100008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
311100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

58433400008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
320000001Accommodationاإلقامة

936024900000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
966224900001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,532000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

201100000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1673401100Telecommunicationsاالتصاالت

211000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
311100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

29128701100Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 1574220000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 110000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 530200000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21114420000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23230000000األنشطة العقاریة

23230000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
330000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

1676300000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 420200000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

201001000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
513100000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

13112000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

432412601000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
431000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
210000001Employment activitiesأنشطة االستخدام

 440000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
705200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1896200001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 35642220001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

35642220001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 28451431001التعلیم

28451431001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20161210000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
401300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

24162510000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
640200000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

211000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

2086500001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
28137700001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
4112131400002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

24210200001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
61545000002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

12687181600005Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
1596000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

1596000000Totalالمجموع

1328000000124Not Statedغیر مبین
1328000000124Totalالمجموع

13598731851339420153Ainkawa Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة عنكاوة
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Ainkawa Naheiah \ Ruralناحیة عنكاوة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
000000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

000000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 000000000التعلیم

000000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

000000000Ainkawa Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة عنكاوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shamamak Naheiahناحیة شمامك

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 854787501200005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 220000000صید األسماك وتربیة المائیات

856789501200005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

481729200000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

491729300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
291114010003Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
311100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
1344400001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

34818520001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
440000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 20171010001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

403000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
17151000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

12864421040107Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

211000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 101000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

312000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
504100000Construction of buildingsتشیید المباني

211000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

935100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 958041100000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

64538200001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
705568627100004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

864701748400005Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 100100000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

134108115000010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

136108126000010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
410210000Accommodationاإلقامة

44386000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
48396210000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,100000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

320000001Totalالمجموع
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Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 101000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

101000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 981000000األنشطة العقاریة

981000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
440000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11101000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

211000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
706100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

917100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 30471321003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

30471321003Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5911153100002التعلیم

5911153100002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
17101600000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
101000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

18102600000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
330000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
7847181000003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

860100001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20190000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

10672181100005Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

73410400000720Not Statedغیر مبین
73410400000720Totalالمجموع

307718532761807110759Shamamak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شمامك
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Shamamak Naheiah \ Urbanناحیة شمامك / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18180000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

19190000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

220000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

321000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 310200000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

310200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 411200000التعلیم

411200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
320100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
101000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

421100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
411200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

100100000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

621300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

610000005Not Statedغیر مبین
610000005Totalالمجموع

49324800005Shamamak Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شمامك
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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Shamamak Naheiah \ Ruralناحیة شمامك / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 853786501200005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 220000000صید األسماك وتربیة المائیات

855788501200005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

481729200000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

491729300000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
291114010003Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
311100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
1344400001Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

34818520001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
440000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 18151010001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

403000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
17151000100Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

12662421040107Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

211000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 101000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

312000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
504100000Construction of buildingsتشیید المباني

211000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

935100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 947941100000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

64538200001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
687550627100004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

845682748400005Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 100100000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

132106115000010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

133106116000010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
410210000Accommodationاإلقامة

43376000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
47386210000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,100000001Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

320000001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 101000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

101000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 981000000األنشطة العقاریة

981000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
440000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11101000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

211000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
706100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

917100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 27371121003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

27371121003Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5510142900002التعلیم

5510142900002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1481500000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1481500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
330000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
744617800003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

760000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
19180000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1007017800005Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

7289400000715Not Statedغیر مبین
7289400000715Totalالمجموع

302818212721727110754Shamamak Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شمامك
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Dashti hawler (Benssalawa) Qathaقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 8477219316000017Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30291000000صید األسماك وتربیة المائیات

8787509516000017Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

310000002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

310200000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
200200000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

820400002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
705010810001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

220000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
29280000001Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
27242000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
17161000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
410300000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Type of  Economic
 Activity
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
1254300000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

471919800001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1311272110000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

550000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
550000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

330000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
34245500000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

330000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
19180100000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

410332432920004Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
860110000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

860110000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 300200001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

410200001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
760100000Construction of buildingsتشیید المباني

100100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 19190000000أنشطة التشیید المتخصصة

27250200000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2352292000004Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

75682500000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
161315573110100014Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

192318543515100018Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
101000000Air transportالنقل الجوي

15112695000011Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
300210000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

155126107100011Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
731200001Accommodationاإلقامة

100972010000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1071003210001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
980100000Telecommunicationsاالتصاالت

330000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

15140100000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100010000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200020000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 96921000003األنشطة العقاریة

96921000003Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
522100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

100100000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

33330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
101000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

43374200000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100100000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
310200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 330000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

960300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 109152549133004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

109152549133004Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 2142747122160002التعلیم

2142747122160002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1089001070001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
600600000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1159101670001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
880000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

29223400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
39323400000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
16587532000005Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

63620100000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1471413200001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

375290562300006Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
110000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

110000000Totalالمجموع

44247131000390Not Statedغیر مبین
44247131000390Totalالمجموع

4980384832330145300460Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Dashti hawler (Benssalawa) Qatha \ Urbanقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 95950000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

95950000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
624710410000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

220000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
29280000001Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
27242000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
16151000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
641100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

381817300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1251231100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

550000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
550000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

330000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
24222000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

330000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
19180100000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

366319341010002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
750110000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

750110000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 200100001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

310100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
550000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 19190000000أنشطة التشیید المتخصصة

24240000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2312252000004Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

67640300000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
14851455163000011Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

17831744186000015Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
101000000Air transportالنقل الجوي

105915100008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
300210000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

109916310008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
211000000Accommodationاإلقامة

95941000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
97952000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
430100000Telecommunicationsاالتصاالت

330000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1090100000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100010000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200020000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 86830000003األنشطة العقاریة

86830000003Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
522100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

100100000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

33330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
101000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

42364200000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
200200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 330000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

640200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 7615738132001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

7615738132001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 1011877150000التعلیم

1011877150000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
99880470000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
600600000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1068901070000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
660000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

29223400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
37303400000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
8126321800005Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

62620000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1471413200001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

290229352000006Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

38541001000343Not Statedغیر مبین
38541001000343Totalالمجموع

3627291211717641200379Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha \ Ruralقضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 7526269316000017Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30291000000صید األسماك وتربیة المائیات

7836559516000017Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

200000002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
200200000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

610300002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
830400001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
410300000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
613200000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

912500001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 641010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1023500000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

441391910002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
210100000Construction of buildingsتشیید المباني

100100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

310200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

842200000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
12810215710003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

14011017910003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

46354400003Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

46354400003Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
520200001Accommodationاإلقامة

531010000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1051210001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
550000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 1091000000األنشطة العقاریة

1091000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100100000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

320100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 330181101003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

330181101003Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 11326394510002التعلیم

11326394510002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
920600001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

920600001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
846121200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

100100000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

856121300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
110000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

110000000Totalالمجموع

57613000047Not Statedغیر مبین
57613000047Totalالمجموع

1353936206125410081Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Centerمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 55486000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

55486000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16133000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
17160000001Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
650000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
660000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

330000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30300000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
440000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
880000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

98904200002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
440000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

440000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 770000000أنشطة التشیید المتخصصة

770000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 65610000004Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14140000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
40839113100003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

48746613100007Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

22211000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

22211000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

25250000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
25250000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 19160000003األنشطة العقاریة

19160000003Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

12120000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
101000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14121100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1841741001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1841741001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 32132060002التعلیم

32132060002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
28260020000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

29260120000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11100100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
14130100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
2185500003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

18180000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
45440000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84705500004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

12515110000108Not Statedغیر مبین
12515110000108Totalالمجموع

1040823354013100128Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center \ Urbanمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 21210000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

21210000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16133000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
17160000001Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
650000001ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
660000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

330000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30300000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
440000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
880000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

95903000002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
440000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

440000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 770000000أنشطة التشیید المتخصصة

770000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 65610000004Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14140000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3983915000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4774665000006Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

22211000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

22211000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

25250000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
25250000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 19160000003األنشطة العقاریة

19160000003Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

12120000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
101000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14121100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1841741001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1841741001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 27012060000التعلیم

27012060000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
28260020000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

29260120000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

11100100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
14130100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
2185500003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

18180000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
45440000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

84705500004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

12013000000107Not Statedغیر مبین
12013000000107Totalالمجموع

981792173513100123Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center \ Ruralمركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 34276000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

34276000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

301200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1008100001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1008100001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 512000002التعلیم

512000002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

521100001Not Statedغیر مبین
521100001Totalالمجموع

593118500005Dashti hawler (Benssalawa) Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء دةشتى ھةولَیر/ بنصالوة
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Daratoo Naheiahناحیة دارةتوو

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 14712643000014Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

14812653000014Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
23182200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10100000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
770000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
200200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
100100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

530200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 45441000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

220000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
11100100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1151033800001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
320100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 660000000أنشطة التشیید المتخصصة

980100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 97952000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

21210000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4234156200000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5415318200000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

30233300001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31233310001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
410200001Accommodationاإلقامة

29281000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
33291200001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 53530000000األنشطة العقاریة

53530000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

100100000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

12120000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14130100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 35515931002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

35515931002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 42452850000التعلیم

42452850000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32280220000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

35290420000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

871000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
341414500001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

20200000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
41410000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

957514500001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

43301000039Not Statedغیر مبین
43301000039Totalالمجموع

1212101855681110059Daratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةتوو
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Daratoo Naheiah \ Urbanناحیة دارةتوو / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
17152000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10100000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
770000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 44431000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

220000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
10100000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

101983000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 660000000أنشطة التشیید المتخصصة

880000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 96942000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

20200000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3913864100000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5075006100000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

12120000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

13120010000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

28271000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
28271000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 44440000000األنشطة العقاریة

44440000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

100100000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

12120000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14130100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1351430000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1351430000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 21011550000التعلیم

21011550000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
29270020000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

32280220000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

871000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
11101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
2059500001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

20200000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
41410000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

81669500001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

23100000022Not Statedغیر مبین
23100000022Totalالمجموع

90281822281100023Daratoo Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة دارةتوو



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Daratoo Naheiah \ Ruralناحیة دارةتوو / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 14612543000014Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

14712553000014Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
630200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
200200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
100100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

310200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
100100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1450800001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
100100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

100100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
32292100000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

34312100000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

18113300001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

18113300001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
410200001Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
520200001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 990000000األنشطة العقاریة

990000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22014501002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22014501002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 21441300000التعلیم

21441300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
310200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

310200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1495000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1495000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

20201000017Not Statedغیر مبین
20201000017Totalالمجموع

3102003340010036Daratoo Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دارةتوو
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Qoshtaba Naheiahناحیة قوشتةبة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 455357831300002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30291000000صید األسماك وتربیة المائیات

485386841300002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

310000002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
200200000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

610300002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
740210000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
220000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
413000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

502300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 22211000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
712400000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

54368910000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

100100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

430100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 26260000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

15112200000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2452325510002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2862697710002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

46431100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

47431200001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
211000000Accommodationاإلقامة

880000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1091000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

330000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

651000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100100000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

310200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22441030001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22441030001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 8015313400000التعلیم

8015313400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1480410001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1580510001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

402200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
402200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
583421300000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

980100000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12120000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

795421400000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1192000000117Not Statedغیر مبین
1192000000117Totalالمجموع

1226840160936000127Qoshtaba Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قوشتةبة
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Qoshtaba Naheiah \ Urbanناحیة قوشتةبة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 550000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

550000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
540010000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
220000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
101000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

201100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 19190000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

35312110000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100000001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 25250000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

11100100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1821800100001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2182150200001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

20200000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

21200100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
101000000Accommodationاإلقامة

770000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
871000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

541000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1642730000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1642730000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 19151300000التعلیم

19151300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1080110000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1180210000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

402200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
402200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1238100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

880000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12120000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

32238100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

92100000091Not Statedغیر مبین
92100000091Totalالمجموع

4743232132500093Qoshtaba Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة قوشتةبة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Qoshtaba Naheiah \ Ruralناحیة قوشتةبة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 450352831300002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 30291000000صید األسماك وتربیة المائیات

480381841300002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

200000002Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
200200000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

400200002Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
200200000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
312000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

301200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 321000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
712400000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1956800000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

100100000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

210100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

412100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
63525410001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

68547510001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

26231100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

26231100001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
110000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

330000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
100100000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 602300001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

602300001Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 6114262100000التعلیم

6114262100000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
400300001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

400300001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
463113200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

100100000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

473113300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

27100000026Not Statedغیر مبین
27100000026Totalالمجموع

75251713961100034Qoshtaba Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة قوشتةبة
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Kasnasan Naheiahناحیة كةسنةزان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1901900000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1901900000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
24155400000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
880000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
972000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
211000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
540100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

341317300001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 34320110000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1293000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

110000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
760100000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

143103281010001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210010000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210010000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 550000000أنشطة التشیید المتخصصة

770000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 47470000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

25220300000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5375197200009Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6095887500009Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
101000000Air transportالنقل الجوي

53394100009Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

55395200009Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
110000000Accommodationاإلقامة

38361010000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
39371010000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
320100000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

540100000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100010000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 24231000000األنشطة العقاریة

24231000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

972000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
210100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

430100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 34252331000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

34252331000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 60784050000التعلیم

60784050000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
34280420000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

36280620000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
440000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

650100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1090100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
523113700001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

16160000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
49443200000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1179116900001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
110000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

110000000Totalالمجموع

15527011000126Not Statedغیر مبین
15527011000126Totalالمجموع

150211677310015100146Kasnasan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةسنةزان
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Kasnasan Naheiah \ Urbanناحیة كةسنةزان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 68680000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

68680000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
24155400000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
880000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
972000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
101000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
540100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

311316200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 32310100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
1082000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

110000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
760100000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

13510026900000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210010000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210010000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 550000000أنشطة التشیید المتخصصة

770000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 45450000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

22200200000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
5144987100008Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5815637300008Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
101000000Air transportالنقل الجوي

51384100008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

53385200008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
110000000Accommodationاإلقامة

35350000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
36360000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
210100000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

430100000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100010000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23230000000األنشطة العقاریة

23230000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

972000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 29232031000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

29232031000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 34012940000التعلیم

34012940000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
32270320000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

34270520000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

650100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
870100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
281010700001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

16160000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
49443200000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

937013900001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

15026001000123Not Statedغیر مبین
15026001000123Totalالمجموع

1270979578112100140Kasnasan Naheiah UrbanTotalمجموع حضر ناحیة كةسنةزان
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Kasnasan Naheiah \ Ruralناحیة كةسنةزان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1221220000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1221220000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

301100001Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 210010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
211000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

832110001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

320100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
23210100001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

28250200001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

210000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

210000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

311010000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
311010000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 101000000األنشطة العقاریة

101000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

220000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 502300000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

502300000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 26771110000التعلیم

26771110000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
24213000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24213000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
110000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

110000000Totalالمجموع

510100003Not Statedغیر مبین
510100003Totalالمجموع

232188161930006Kasnasan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةسنةزان
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 Sowran Qathaقضاء سؤران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 33983362168000012Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

200110000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

34003362169100012Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

211000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

513100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

724100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
84802000002Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

431000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
95950000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
55541000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
550000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
25205000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1443700000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
220000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 16315210100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

650000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.430100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

210100000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
26242000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
27270000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

518480251000003Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
20152201000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

20152201000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

22164200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 210010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

24174210000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
980100000Construction of buildingsتشیید المباني

100000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 13121000000أنشطة التشیید المتخصصة

23201100001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 43241311700001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

22320217100003Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
21102052229100026Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

276526675017100030Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 1073000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

52947743100044Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
200110000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

54148474200044Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
49258800008Accommodationاإلقامة

2562478000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30527216800009Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
421100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,990000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1581600000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
430000001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

33232700001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 310110000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 200101000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18170100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

23180311000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 29290000000األنشطة العقاریة

29290000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1190200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

411200000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 330000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

41392000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
870100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

68603500000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
13130000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 330000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1452520000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 550000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

36262620000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 124113060152015Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

124113060152015Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 2364464106720013التعلیم

2364464106720013Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1137991930003Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

530200000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1198292230003Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1091000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

860100001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

41323500001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
59474600002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
244122555630008Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

74730000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1401342000004Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4583295756300013Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

74548301000693Not Statedغیر مبین
74548301000693Totalالمجموع

9533803629932537601829Sowran Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء سؤران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 Sowran Qatha \ Urbanقضاء سؤران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 107956300003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

200110000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

109956410003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

211000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

421100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
45431000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

431000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
95950000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
48471000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
550000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
22175000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1343600000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
220000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1541449100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

650000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.320100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

210100000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
26242000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
25250000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

45642223900002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
19142201000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

19142201000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

824200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 210010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1034210000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
540100000Construction of buildingsتشیید المباني

100000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 13121000000أنشطة التشیید المتخصصة

19161100001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 40238311700001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

21019016100003Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
19341880228100023Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

254624534916100027Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 1073000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

28824333100038Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
200110000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

30025064200038Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
39186700008Accommodationاإلقامة

1761678000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
21518514700009Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
421100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,990000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1381400000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
320000001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

30222500001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 310110000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 200101000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18170100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

23180311000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 29290000000األنشطة العقاریة

29290000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1190200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

411200000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 330000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

41392000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
760100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

67593500000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
13130000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 220000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
722300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 440000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

26212300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 8861350122014Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

8861350122014Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 90576662004التعلیم

90576662004Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
987421630003Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

420200000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1037621930003Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1091000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

540000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

39313400001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
54444400002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
13546344730005Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

74730000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1331281000004Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3422473547300010Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

57541301000530Not Statedغیر مبین
57541301000530Totalالمجموع

5105400817724831601634Sowran Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء سؤران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 Sowran Qatha \ Ruralقضاء سؤران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3291326710500009Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

3291326710500009Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

303000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

303000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
39371000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
330000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 981000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

62582100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

14140000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

14140000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
440000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30300000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

13121000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1761720100003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2192141100003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

2412341000006Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2412341000006Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1072100000Accommodationاإلقامة

80800000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
90872100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
200200000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

310200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
730220000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1050320000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 365171030001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

365171030001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 14639574010009التعلیم

14639574010009Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1557300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1667300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

320100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

210100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
530200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1097621900003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
761000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1168222900003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1707000000163Not Statedغیر مبین
1707000000163Totalالمجموع

44284028122776000195Sowran Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء سؤران
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Sowran Qatha Centerمركز قضاء سؤران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 660000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100010000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

760010000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
27261000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

431000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
67670000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
22211000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
15114000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 45386100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

220000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.210100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
14122000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
16160000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

21920215200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
641001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

641001000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

100000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 770000000أنشطة التشیید المتخصصة

980000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2752625700001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14012116100002Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
11241092175000010Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

153914753813000013Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 651000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15914121100014Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16614631200014Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21104300004Accommodationاإلقامة

67625000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
88729300004Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
321000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,550000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1061300000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
100000001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

19132300001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 100001000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18170100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21180111000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23230000000األنشطة العقاریة

23230000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1190200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

210100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 220000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20191000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

38341300000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
13130000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 220000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
220000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 220000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

19190000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 45462672000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

45462672000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 37322641001التعلیم

37322641001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54382920003Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

310200000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

573921120003Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
550000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

17112300001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
23172300001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
6121152200003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

53530000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
75720000003Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

189146152200006Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

27512100000262Not Statedغیر مبین
27512100000262Totalالمجموع

278222429711517500306Sowran Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء سؤران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Sowran Qatha Center \ Urbanمركز قضاء سؤران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 660000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100010000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

760010000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
27261000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

431000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
67670000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
22211000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
15114000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 45386100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

220000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.210100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
14122000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
16160000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

21920215200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
641001000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

641001000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

100000001Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 770000000أنشطة التشیید المتخصصة

980000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2752625700001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

14012116100002Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
11241092175000010Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

153914753813000013Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 651000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15914121100014Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16614631200014Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
21104300004Accommodationاإلقامة

67625000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
88729300004Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
321000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,550000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1061300000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
100000001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

19132300001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 100001000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 18170100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

21180111000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23230000000األنشطة العقاریة

23230000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1190200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

210100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 220000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
110000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

20191000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

38341300000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
13130000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 220000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
220000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 220000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

19190000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 45462672000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

45462672000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 37322641001التعلیم

37322641001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
54382920003Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

310200000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

573921120003Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
550000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

17112300001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
23172300001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
6121152200003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

53530000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
75720000003Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

189146152200006Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

27512100000262Not Statedغیر مبین
27512100000262Totalالمجموع

278222429711517500306Sowran Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء سؤران
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Sowran Qatha Center \ Ruralمركز قضاء سؤران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
000000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

000000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 000000000التعلیم

000000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

000000000Sowran Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء سؤران 
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Khalifan Naheiahناحیة خلیفان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 122712126600003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

122712126600003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

303000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

413000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
36351000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
11110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30291000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

100100000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

89852200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1191100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 210010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

13101110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 55514000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

26251000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3313262000003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4124027000003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

1201190000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1201190000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1681400003Accommodationاإلقامة

1121110000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1281191400004Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
420200000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

860200000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
210100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

861100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
321000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

541000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 38620920001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

38620920001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 7411253700001التعلیم

7411253700001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1585110000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

220000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

17105110000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

440000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
660000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
785615520000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10100000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
21200000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1098615520001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

17312201000158Not Statedغیر مبین
17312201000158Totalالمجموع

2441210389707000172Khalifan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خلیفان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Khalifan Naheiah \ Urbanناحیة خلیفان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 51435300000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

51435300000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

110000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
880000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
11110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 29281000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

100100000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60571200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

421100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 210010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

631110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 46424000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

23230000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2892852000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3583506000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

40390000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

40390000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1030400003Accommodationاإلقامة

58570000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
68600400004Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
210100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

861100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

211000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1213620000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1213620000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 17011600000التعلیم

17011600000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
640110000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

750110000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

330000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
440000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
24128220000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10100000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
18170000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

52398220001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

15311201000139Not Statedغیر مبین
15311201000139Totalالمجموع

85463329387000147Khalifan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة خلیفان
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Khalifan Naheiah \ Ruralناحیة خلیفان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 117611691300003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

117611691300003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

303000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

303000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
28271000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

29281000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

770000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

770000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 990000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

321000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
42410000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

54521000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

80800000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

80800000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
651000000Accommodationاإلقامة

54540000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
60591000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
200200000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

310200000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
220000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

330000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 26517300001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

26517300001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5711242100001التعلیم

5711242100001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
945000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1055000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
54447300000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57477300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

20100000019Not Statedغیر مبین
20100000019Totalالمجموع

158714706032000025Khalifan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة خلیفان
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Diyana Naheiahناحیة دیانا

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6296175100006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6296175100006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

101000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

201100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19170000002Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
440000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
27270000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
1091000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1233600000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 82802000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

320000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.220000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
990000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
10100000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1871717600003Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
880000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

880000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

853000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

853000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
760100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

870100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 88871000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

46450000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
52650624100013Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

66063834100014Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 422000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

24421122000029Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24921343000029Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
732100001Accommodationاإلقامة

76733000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
83765100001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
100100000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

530200000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 550000000األنشطة العقاریة

550000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

14131000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
330000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

19171100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
210100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

320100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22121230004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22121230004Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 46392821003التعلیم

46392821003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
37301600000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

38301700000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
541000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

530100001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

15130200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
25201300001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
6216202300003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

980000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
39372000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

11061222300004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

19122000000169Not Statedغیر مبین
19122000000169Totalالمجموع

2298189964946100234Diyana Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دیانا



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Diyana Naheiah \ Urbanناحیة دیانا / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 34310000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

34310000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

101000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

100100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

201100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1090000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
440000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
20200000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
761000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1133500000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 76742000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

320000001Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
211000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
990000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
880000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1581447500002Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
770000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

770000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

303000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

303000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
320100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

430100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 75741000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

43420000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
43341623100011Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

55153233100012Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 422000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

835712000023Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

885933000023Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
311000001Accommodationاإلقامة

50473000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
53484000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
100100000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

530200000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي
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غیرمبین
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Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 550000000األنشطة العقاریة

550000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

14131000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
330000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

19171100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 21121130004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

21121130004Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 32242021003التعلیم

32242021003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
35300500000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

36300600000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
541000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

320000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

14130100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22191100001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
38891900002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

980000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
36351000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

8351101900003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

12518000000107Not Statedغیر مبین
12518000000107Totalالمجموع

125097139746100159Diyana Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة دیانا
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Diyana Naheiah \ Ruralناحیة دیانا / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5955865100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

5955865100003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
980000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
330000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 660000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

29270100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

550000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

550000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
440000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 13130000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

330000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
93900100002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1091060100002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

1611541000006Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1611541000006Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
421100000Accommodationاإلقامة

26260000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
30281100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 100100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

100100000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1415800000التعلیم

1415800000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
201100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

201100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

210100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

100100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
310200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
24811400001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
321000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

271012400001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

66400000062Not Statedغیر مبین
66400000062Totalالمجموع

10489282520000075Diyana Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دیانا
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Sidakan Naheiahناحیة سیدةكان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 153615275100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

153715275200003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 651000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

23221000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
201100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

201100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 211000000أنشطة التشیید المتخصصة

211000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 14131000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

11110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1291281000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1541522000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

660000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

660000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
541000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
651000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 100100000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

330000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
701420000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

911520000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 19021330010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

19021330010Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 7927281510008التعلیم

7927281510008Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
731300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

731300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

541000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
541000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
43295610002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

220000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50365610002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1062000000104Not Statedغیر مبین
1062000000104Totalالمجموع

2012179249467001117Sidakan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سیدةكان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Sidakan Naheiah \ Urbanناحیة سیدةكان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 16151000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

17151100000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 440000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

19190000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
201100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

201100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 211000000أنشطة التشیید المتخصصة

211000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 651000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

440000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
88871000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

98962000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

660000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

660000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
541000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
651000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 100100000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
301200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

301200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1002700010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1002700010Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 400400000التعلیم

400400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
320100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

320100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

541000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
541000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1252410000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

220000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
440000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18112410000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

22000000022Not Statedغیر مبین
22000000022Totalالمجموع

2191621221100122Sidakan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سیدةكان
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Sidakan Naheiah \ Ruralناحیة سیدةكان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 152015124100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

152015124100003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 211000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

431000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 880000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

770000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
41410000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

56560000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
400220000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

610320000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 900630000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

900630000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 7527281110008التعلیم

7527281110008Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
411200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

411200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
31243200002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

32253200002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

84200000082Not Statedغیر مبین
84200000082Totalالمجموع

179316303725600095Sidakan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سیدةكان
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Shaqlawa Qathaقضاء شقالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 14431361386000038Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

14451362387000038Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
624712110001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
41410000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
22210100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
880000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
1292100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

961200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1131064100002Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
750200000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
13120010000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

29626419820003Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
66571510002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

66571510002Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

104972200003Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

105982200003Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
960200001Construction of buildingsتشیید المباني

200110000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1090001000أنشطة التشیید المتخصصة

21150311001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2302244000002Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1201115110002Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
169416252111100036Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

204419603012200040Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 530200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

22520261000016Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
411200000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

23420675000016Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
501779100016Accommodationاإلقامة

16414210800004Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
2141591717100020Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
301110000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,660000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
21142400001Telecommunicationsاالتصاالت

330000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
512100001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

38245610002Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 200110000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 540100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

740210000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 32311000000األنشطة العقاریة

32311000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
431000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 310110000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

31300100000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
640100001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

45391310001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
220000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

310200000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
29621621002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 320100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

381221921002Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1291812681640011Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1291812681640011Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 2742957166520015التعلیم

2742957166520015Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
835061853001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

311100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
501400000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

915182353001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
981000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

971000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
440000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

35218500001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
574010500002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
581142108552200272Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

40390000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1421410000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

763322108552200274Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

310100001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

310100001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

47931331100440Not Statedغیر مبین
47931331100440Totalالمجموع

63814723321410411400872Shaqlawa Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء شقالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shaqlawa Qatha \ Urbanقضاء شقالوة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1771671200007Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1781671300007Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
604512110001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
41410000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
21210000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
880000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
1182100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

540100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 103973100002Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
750200000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
12110010000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

27724917620003Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
43351410002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

43351410002Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

40351200002Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

41361200002Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
740200001Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 1090001000أنشطة التشیید المتخصصة

17130201001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2041993000002Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

1081014110001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
150114352011100034Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

181317352712200037Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 530200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15313241000016Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
411200000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16213655000016Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
501779100016Accommodationاإلقامة

1411237800003Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1911401417100019Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
301110000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,660000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
18112400001Telecommunicationsاالتصاالت

220000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
512100001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

34205610002Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 200110000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 540100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

740210000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 32311000000األنشطة العقاریة

32311000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
431000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 200110000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

31300100000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
640100001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

44381310001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
220000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

200200000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
20211321001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 320100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

28711621001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 112161064154003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

112161064154003Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 106868441003التعلیم

106868441003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
55411553000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

311100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
401300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

62423953000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
981000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

861000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
330000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

34208500001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
543710500002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
3973939502200265Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

40390000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1271260000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

56420439502200267Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

210100000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

210100000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

36624331100334Not Statedغیر مبین
36624331100334Totalالمجموع

41332943145294381300700Shaqlawa Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء شقالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shaqlawa Qatha \ Ruralقضاء شقالوة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12661194374000031Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

12671195374000031Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
100100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

421100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1091000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

19152200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
23220100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

23220100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

64621000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

64621000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

200110000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

420110000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 26251000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

12101000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1931901000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2312253000003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

72702000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

72702000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

23193000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
23193000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
941300001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1051300001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1722410008Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1722410008Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 168215182110012التعلیم

168215182110012Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
28951300001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

29951400001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
330000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
18410369500007Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
15150000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

19911869500007Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

100000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

100000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1137000000106Not Statedغیر مبین
1137000000106Totalالمجموع

224817801761163100172Shaqlawa Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء شقالوة
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Shaqlawa Qatha Centerمركز قضاء شقالوة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 200100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

200100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
21173000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
770000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
321000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 15131100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
210100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
540010000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60515210001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
14111100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

14111100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

970100001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

970100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
210100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

320100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 58571000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

13112000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
42640552000014Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

49747382000014Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 310200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

55470000008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
110000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

59490200008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
331531000014Accommodationاإلقامة

38295300001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
714484000015Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
201100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,660000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
320000001Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1291100001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200110000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 11110000000األنشطة العقاریة

11110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100000001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

12101000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 26231352001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

26231352001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 30302510001التعلیم

30302510001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
17140021000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

211000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
201100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21152121000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
541000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1062200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
16113200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
361411900002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

12120000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
36360000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

846211900002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

591201000046Not Statedغیر مبین
591201000046Totalالمجموع

99077343681030093Shaqlawa Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء شقالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shaqlawa Qatha Center \ Urbanمركز قضاء شقالوة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 200100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

200100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
21173000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
770000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
321000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 15131100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
210100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
540010000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60515210001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
14111100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

14111100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

970100001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

970100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
210100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

320100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 58571000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

13112000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
42640552000014Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

49747382000014Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 310200000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

55470000008Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
110000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

59490200008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
331531000014Accommodationاإلقامة

38295300001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
714484000015Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
201100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,660000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
320000001Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1291100001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200110000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 11110000000األنشطة العقاریة

11110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
211000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100000001Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

12101000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 26231352001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

26231352001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 30302510001التعلیم

30302510001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
17140021000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

211000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
201100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21152121000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
541000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1062200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
16113200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
361411900002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

12120000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
36360000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

846211900002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

591201000046Not Statedغیر مبین
591201000046Totalالمجموع

99077343681030093Shaqlawa Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء شقالوة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shaqlawa Qatha Center \ Ruralمركز قضاء شقالوة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
000000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

000000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 000000000التعلیم

000000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

000000000Shaqlawa Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء شقالوة
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Sala-eldeen Naheiahناحیة صالح الدین

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 62259601000025Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

62259601000025Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1687100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20200000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
660000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
440000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
751100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

650100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 46423000001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
210100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
550000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

11710111400001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
18160100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

18160100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

871000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

871000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
540100000Construction of buildingsتشیید المباني

200110000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 870001000أنشطة التشیید المتخصصة

15110211000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 87870000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

35312100001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
536505105100015Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

658623126100016Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

21190100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
200200000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24200300001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1624710002Accommodationاإلقامة

60521400003Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
765451110005Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100010000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
932400000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
512100001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1544510001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 330000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

330000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 16151000000األنشطة العقاریة

16151000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 310110000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

11100100000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

18150210000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

310200000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
16211021000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

20411221000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 52852972001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

52852972001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 9216165910000التعلیم

9216165910000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27201321000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

29201521000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

321000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

961200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1392200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
3672943282200263Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

14130000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
57560000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

4389843282200265Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

210100000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

210100000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

28513321100265Not Statedغیر مبین
28513321100265Totalالمجموع

2521163410517320800581Sala-eldeen Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة صالح الدین



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Sala-eldeen Naheiah \ Urbanناحیة صالح الدین / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 960100002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

960100002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1687100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
20200000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
660000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

110000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
440000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
110000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
751100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

430100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 44412000001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
210100000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
440000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1129710400001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
18160100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

18160100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

871000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

871000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
320100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 870001000أنشطة التشیید المتخصصة

1190101000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 75750000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

33292100001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
474444105100014Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

582548126100015Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

16140100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
200200000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

19150300001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1624710002Accommodationاإلقامة

57501400002Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
735251110004Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100010000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
932400000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
512100001Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1544510001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 330000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

330000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 16151000000األنشطة العقاریة

16151000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 200110000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

11100100000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

17140210000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

200200000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1110721000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1420921000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 48732962001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

48732962001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 36323010000التعلیم

36323010000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20160121000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

22160321000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

321000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

851200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1282200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
311812262200261Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

14130000001Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
54530000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3797412262200263Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

210100000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

210100000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

2097321100195Not Statedغیر مبین
2097321100195Totalالمجموع

16059045513618800484Sala-eldeen Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة صالح الدین



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Sala-eldeen Naheiah \ Ruralناحیة صالح الدین / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 61359000000023Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

61359000000023Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 211000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

541000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
220000000Construction of buildingsتشیید المباني

200110000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

420110000Totalالمجموع
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غیرمبین
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 12120000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

220000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
62610000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

76750000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

550000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

550000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

320000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
320000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
511300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

621300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 412010000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

412010000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5613142900000التعلیم

5613142900000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
741200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

741200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
562131200002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

592431200002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

76600000070Not Statedغیر مبین
76600000070Totalالمجموع

9167305037200097Sala-eldeen Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة صالح الدین
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Harir Naheiahناحیة ھریر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2011950000006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2011950000006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19162010000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10100000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
330000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

101000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 42410000001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

98933010001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
17150110000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

17150110000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

50471000002Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

50471000002Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
210000001Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

210000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 64622000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

57551010000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4984825400007Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6195998410007Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

41343000004Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

43354000004Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

54512100000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
54512100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
440000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 110000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
220000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
411100001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

631100001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 22421230001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

22421230001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 584133610004التعلیم

584133610004Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1783411000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

100100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1883511000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
330000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

210000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
330000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1172100001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
19142100002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
563119500001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

13130000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
33330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1027719500001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

100000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

100000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

89500000084Not Statedغیر مبین
89500000084Totalالمجموع

1417116858678100115Harir Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھریر
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Harir Naheiah \ Urbanناحیة ھریر / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 12120000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

12120000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
18152010000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
10100000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
330000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 40390000001Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

94902010001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
870010000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

870010000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

21200000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

21200000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
210000001Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

210000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 62602000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

55540010000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4544404400006Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

5715546410006Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

39323000004Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

41334000004Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

44421100000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
44421100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 110000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
220000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
411100001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

631100001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 21421130001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

21421130001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 23111910001التعلیم

23111910001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1281111000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

100100000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1381211000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
330000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

210000001Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
220000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1172100001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
18132100002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
21510500001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

13130000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
26260000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

604410500001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

84500000079Not Statedغیر مبین
84500000079Totalالمجموع

10358533045810098Harir Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ھریر
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Harir Naheiah \ Ruralناحیة ھریر / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1891830000006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1891830000006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

101000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

431000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
980100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

980100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

29271000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

29271000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

211000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
44421000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

48452000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

220000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

220000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

1091000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1091000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 100100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

100100000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 353121700003التعلیم

353121700003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
502300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

502300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
35269000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
770000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

42339000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

100000001Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

100000001Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

500000005Not Statedغیر مبین
500000005Totalالمجموع

3823152822000017Harir Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ھریر
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Hyran Naheiahناحیة ھیران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 13511122100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

13611222100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

330000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

330000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

430000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
61610000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

69680000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

321000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

321000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
100100000Accommodationاإلقامة

440000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
540100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

210100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
400400000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

400400000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 921400002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

921400002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 21291000000التعلیم

21291000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
611400000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

711500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

202000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
312000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
29195300002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

31215300002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

310000002Not Statedغیر مبین
310000002Totalالمجموع

306227413000008Hyran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ھیران
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Hyran Naheiah \ Urbanناحیة ھیران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

330000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
49490000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

54540000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

211000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

211000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
100100000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
320100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

210100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
400400000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

400400000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 721400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

721400000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 603300000التعلیم

603300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

202000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
312000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
941300001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1161300001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

1017481800001Hyran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ھیران
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Hyran Naheiah \ Ruralناحیة ھیران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 13511122100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

13611222100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
330000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

330000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

100000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
12120000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

15140000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 200000002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

200000002Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 1526700000التعلیم

1526700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
401300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

501400000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
20154000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

20154000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

310000002Not Statedغیر مبین
310000002Totalالمجموع

205153331200007Hyran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ھیران
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Bamarsa Naheiahناحیة باسرمة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 43941615300005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

43941615300005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
550000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
100100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 550000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

15130200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
13120100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

13120100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

34330100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

35340100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 14111000002Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10100000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1291281000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1531492000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

101962000003Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

101962000003Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

862000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
862000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
530100001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

530100001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1320410006Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1320410006Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5931132210010التعلیم

5931132210010Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
940500000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

940500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

220000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
440000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
663125700003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
990000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

754025700003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

41000000041Not Statedغیر مبین
41000000041Totalالمجموع

9747865756310071Bamarsa Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة باسرمة
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Bamarsa Naheiah \ Urbanناحیة باسرمة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1531490000004Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1531490000004Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
550000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

990000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 640000002Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

440000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
81801000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

91881000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

37340000003Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

37340000003Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 610410000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

610410000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 800511001التعلیم

800511001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

220000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
440000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1234500000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
660000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1894500000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

13000000013Not Statedغیر مبین
13000000013Totalالمجموع

349300518210023Bamarsa Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة باسرمة
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Bamarsa Naheiah \ Ruralناحیة باسرمة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 28626715300001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

28626715300001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
100100000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

640200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
11110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

11110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33330000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

33330000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 871000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

660000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
48480000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

62611000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

64622000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

64622000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

862000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
862000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
430000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

430000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 710000006Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

710000006Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 513112710009التعلیم

513112710009Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
730400000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

730400000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
542821200003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

573121200003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

28000000028Not Statedغیر مبین
28000000028Totalالمجموع

6254865238100048Bamarsa Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة باسرمة
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غیرمبین
Not  
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Balisan Naheiahناحیة بالیسان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 44431000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

45431100000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

440000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
44440000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

48480000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

440000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

440000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 701600000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

701600000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1418401000التعلیم

1418401000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
731200001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

731200001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
27185300001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

33245300001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

200000002Not Statedغیر مبین
200000002Totalالمجموع

173135171601004Balisan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بالیسان
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Balisan Naheiah \ Urbanناحیة بالیسان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 101000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

201100000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
17170000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

18180000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

440000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

440000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 401300000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

401300000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 310200000التعلیم

310200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
851200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1291200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

100000001Not Statedغیر مبین
100000001Totalالمجموع

53394900001Balisan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بالیسان
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Balisan Naheiah \ Ruralناحیة بالیسان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 43430000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

43430000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

330000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
27270000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

30300000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 300300000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

300300000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1108201000التعلیم

1108201000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
521100001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

521100001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
19134100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

21154100001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

100000001Not Statedغیر مبین
100000001Totalالمجموع

1209613701003Balisan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بالیسان
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Not  
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Choman Qathaقضاء جومان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4264232000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

4264232000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
760000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
19190000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
761000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
101000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 31310000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

70672000001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
28231300001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

28231300001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

632010000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

732110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
550000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

880000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 39390000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

24231000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3983933000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4614554000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

101952200002Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
311100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

105973300002Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
831100003Accommodationاإلقامة

41401000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
49432100003Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
200100001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
440000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

750100001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10100000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

11100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 211000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
200200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

411200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 75121237111002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

75121237111002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 967285910001التعلیم

967285910001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
30145911000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

321551011000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1576200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1796200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
11458281811008Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

11110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
31290000002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

156982818110010Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

411100000030Not Statedغیر مبین
411100000030Totalالمجموع

16051298961391530054Choman Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء جومان
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Choman Qatha \ Urbanقضاء جومان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 58580000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

58580000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
540000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
14140000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
761000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 30300000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

60581000001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
731300000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

731300000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

412010000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

512110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

330000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 34340000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

22220000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2892853000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3453413000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

36331100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
311100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

40352200001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
521100001Accommodationاإلقامة

32311000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
37332100001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

320100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 990000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

1090100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

990000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 5810630111000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

5810630111000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 28162010000التعلیم

28162010000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
18121311000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

20131411000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1475200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1585200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
401941311002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

11110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
28260000002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

795641311004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

24600000018Not Statedغیر مبین
24600000018Totalالمجموع

80664933801530026Choman Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء جومان
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Choman Qatha \ Ruralقضاء جومان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3683652000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

3683652000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
550000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
101000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1091000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
21200000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

21200000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
550000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

550000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 550000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

211000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1091080000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1161141000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

65621100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

65621100001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
310000002Accommodationاإلقامة

990000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
12100000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

430000001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 110000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

110000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 101000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

201100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1726700002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1726700002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 686223900001التعلیم

686223900001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1224600000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1224600000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
743924500006Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

774224500006Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

17500000012Not Statedغیر مبین
17500000012Totalالمجموع

7996496359000028Choman Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء جومان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Choman Qatha Centerمركز قضاء جومان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 330000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

330000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
320000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 17170000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

32310000001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210010000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210010000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 29290000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

17170000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1771742000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2232202000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

17150100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

18150200001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
411100001Accommodationاإلقامة

20191000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
24202100001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
200100001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

310100001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

650100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 27421290000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

27421290000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 20271010000التعلیم

20271010000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1190101000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

13100201000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

843100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
843100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
24136200003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

880000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
18170000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

50386200004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

14300000011Not Statedغیر مبین
14300000011Totalالمجموع

44835922351110020Choman Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء جومان
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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Choman Qatha Center \ Urbanمركز قضاء جومان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
320000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
550000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 17170000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

32310000001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210010000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210010000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 29290000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

17170000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1741712000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2202172000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

16140100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

17140200001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
411100001Accommodationاإلقامة

20191000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
24202100001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

100100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

440000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

650100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 27421290000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

27421290000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1012610000التعلیم

1012610000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1090001000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

12100101000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

843100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
843100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1263200001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

880000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
17160000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

37303200002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

920000007Not Statedغیر مبین
920000007Totalالمجموع

41134214301110013Choman Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء جومان
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Choman Qatha Center \ Ruralمركز قضاء جومان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 220000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

220000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
330000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

330000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100000001Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

210000001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1015400000التعلیم

1015400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1273000002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1383000002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

510000004Not Statedغیر مبین
510000004Totalالمجموع

37178500007Choman Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء جومان
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Haj omran Naheiahناحیة حاجى ئؤمةران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 330000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

330000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
550000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

990000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
660000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

660000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

101000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

101000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

211000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
60591000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

66642000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

641100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
110000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

751100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

550000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
550000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 10100000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

10100000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 101000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1835800002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1835800002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 14041000000التعلیم

14041000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
402200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

402200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
17132100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

19152100001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

610000005Not Statedغیر مبین
610000005Totalالمجموع

173125182200008Haj omran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة حاجى ئؤمةران
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Haj omran Naheiah \ Urbanناحیة حاجى ئؤمةران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

440000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

101000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

101000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
35341000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

38371000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
110000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

440000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 990000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

990000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 611400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

611400000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 401300000التعلیم

401300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
760100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

980100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

400000004Not Statedغیر مبین
400000004Totalالمجموع

87704900004Haj omran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة حاجى ئؤمةران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Haj omran Naheiah \ Ruralناحیة حاجى ئؤمةران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 220000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

220000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
440000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

550000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
660000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

660000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
25250000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

28271000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

311100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

311100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 110000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

110000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 101000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1224400002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1224400002Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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Education 000000000التعلیم
Education 1003700000التعلیم

1003700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
302100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

302100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1072000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1072000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

210000001Not Statedغیر مبین
210000001Totalالمجموع

8655141300004Haj omran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة حاجى ئؤمةران
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Samilan Naheiahناحیة سمَیالن

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2942930000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2942930000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

330000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1090100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1090100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
440000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
35350000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

37370000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

33330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

33330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1223700000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1223700000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 25281500000التعلیم

25281500000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
732200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

732200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
35188610002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
440000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

39228610002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

620000004Not Statedغیر مبین
620000004Totalالمجموع

473412213210007Samilan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سمَیالن
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Samilan Naheiah \ Urbanناحیة سمَیالن / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 34340000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

34340000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
320100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

320100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
10100000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11110000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

220000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

220000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 822400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

822400000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 401300000التعلیم

401300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
621210000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

841210000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

320000001Not Statedغیر مبین
320000001Totalالمجموع

776041110001Samilan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سمَیالن



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Samilan Naheiah \ Ruralناحیة سمَیالن / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2602590000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2602590000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
770000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

770000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
440000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

440000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
25250000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

26260000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

31310000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31310000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 401300000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

401300000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 21271200000التعلیم

21271200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
522100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

522100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
29167400002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

31187400002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

300000003Not Statedغیر مبین
300000003Totalالمجموع

396352172100006Samilan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سمَیالن
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Galala Naheiahناحیة كةَاللة

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1201191000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1201191000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
101000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

211000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
541000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

541000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

101000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

201100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
32310000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

32310000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

210000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

311000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1121701000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1121701000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1222700001التعلیم

1222700001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
201100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

201100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
925100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
100000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1025100002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

740000003Not Statedغیر مبین
740000003Totalالمجموع

210170141701008Galala Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةَاللة
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Galala Naheiah \ Urbanناحیة كةَاللة / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 22220000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

22220000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
211000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

211000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

101000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

201100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
770000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

770000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

101000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1020701000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1020701000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 300300000التعلیم

300300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
101000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

101000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
200100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
100000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

300100002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

220000000Not Statedغیر مبین
220000000Totalالمجموع

553641201002Galala Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كةَاللة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Galala Naheiah \ Ruralناحیة كةَاللة / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 98971000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

98971000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
101000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

211000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
330000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

330000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
25240000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

25240000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

210000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

210000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 101000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

101000000Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 922400001التعلیم

922400001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
725000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

725000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

520000003Not Statedغیر مبین
520000003Totalالمجموع

15513410500006Galala Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةَاللة



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Qasry Naheiahناحیة قةسرَي

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 651000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

651000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
880000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
211000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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نوع النشاط االقتصادي
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 12120000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

24231000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
640100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

640100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 550000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

440000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
94940000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1031030000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

43421000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

44431000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
420000002Accommodationاإلقامة

14140000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
18160000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

550000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 711320000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

711320000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 25171700000التعلیم

25171700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
620310000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

620310000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

513100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
623100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
29127801001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

330000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
660000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

38217801001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

810000007Not Statedغیر مبین
810000007Totalالمجموع

3012322133310011Qasry Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة قةسرَي
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Qasry Naheiah \ Urbanناحیة قةسرَي / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
770000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
211000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 11110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

22211000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

440000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
63630000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

69690000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15141000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16151000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
110000000Accommodationاإلقامة

990000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10100000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

550000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 711320000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

711320000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 702500000التعلیم

702500000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
420110000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

420110000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

412100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
412100000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1350701000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

330000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
660000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

22140701000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

600000006Not Statedغیر مبین
600000006Totalالمجموع

17614171831006Qasry Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة قةسرَي



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Qasry Naheiah \ Ruralناحیة قةسرَي / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 651000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

651000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
540000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

540000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
31310000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

34340000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

28280000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

28280000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
310000002Accommodationاإلقامة

550000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
860000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 18151200000التعلیم

18151200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
200200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

200200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1677100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1677100001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

210000001Not Statedغیر مبین
210000001Totalالمجموع

12591141500005Qasry Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة قةسرَي
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Kuwaisinjaq Qathaقضاء كؤیسنجق

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 178217134510000014Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

512200000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

178717144712000014Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

200011000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1005500000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1205511000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
67577200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

320010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
97970000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

550000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
14140000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
16160000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
310200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
871000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

19514000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1101037000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.540100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20200000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
27270000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

40136429610001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
65580411001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

65580411001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

47373310003Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 310200000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

51393510003Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
940401000Construction of buildingsتشیید المباني

811600000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 18180000000أنشطة التشیید المتخصصة

352311001000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2482425000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

104975200000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
15651521281000006Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

19171860381200007Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 210010000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

41734844000061Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
420011000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

42335144210061Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
351291100003Accommodationاإلقامة

23120916400002Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
266221251500005Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
210100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,641100000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
24192210000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
531100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

38284510000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 531100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 15131100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

20162200000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23220000001األنشطة العقاریة

23220000001Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1080200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

852100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

33312000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
860200000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

60504500001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
440000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 210100000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
2148300006Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 550000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

33148500006Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1251323581110109Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1251323581110109Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 2153239113186007التعلیم

2153239113186007Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
12773203201001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

211000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
903501000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

13874243702001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1171300000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

16122200000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

31234400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
59437900000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
2291234131010033Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

56560000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
1061041100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

3912834232010033Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

27214000000258Not Statedغیر مبین
27214000000258Totalالمجموع

63315219305339362310408Kuwaisinjaq Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء كؤیسنجق
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Kuwaisinjaq Qatha \ Urbanقضاء كؤیسنجق / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1811780300000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

301200000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1841781500000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
58487200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

320010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
93930000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

550000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
14140000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
16160000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
761000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

15411000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 1081017000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.540100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
20200000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
25250000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

37434326310001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
26210311000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

26210311000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1281210000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 200200000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1591410000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
940401000Construction of buildingsتشیید المباني

611400000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 15150000000أنشطة التشیید المتخصصة

30201801000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2382325000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101954200000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1446141523500003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1785174232700004Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 210010000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

1271184400001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
420011000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1331214421001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
24107700000Accommodationاإلقامة

20018214400000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
224192211100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,430100000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
13101200000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
321000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

22172300000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 531100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 15131100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

20162200000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 23220000001األنشطة العقاریة

23220000001Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
1080200000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

330000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

33312000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
750200000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

53472400000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
440000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 100100000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1035200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 550000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

20125300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 101111852109100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

101111852109100Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 925459186000التعلیم

925459186000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
865642501000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

101000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
602301000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

935672802000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
850300000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

1062200000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

26193400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
45315900000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
9744242701001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

56560000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
97961000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

250196252701001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

2348000000226Not Statedغیر مبین
2348000000226Totalالمجموع

37243047156232332110234Kuwaisinjaq Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء كؤیسنجق



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Kuwaisinjaq Qatha \ Ruralقضاء كؤیسنجق / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 16011535457000014Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

211000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

16031536467000014Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

200011000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1005500000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1205511000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
990000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
440000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
310200000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

413000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

27213300000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
39370100001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

39370100001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

35292100003Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 110000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

36302100003Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

200200000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

530200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10100000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

321000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1191065500003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1321186500003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

29023000000060Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

29023000000060Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1122400003Accommodationاإلقامة

31272000002Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
42294400005Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,211000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1191010000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
210100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

16112210000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

522100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

732100001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1113100006Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1323200006Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2425611009Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2425611009Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 12327355400007التعلیم

12327355400007Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
411716700001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
301200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

451817900001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
321000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

660000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

541000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
14122000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
13279174000032Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
980100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

14187175000032Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

38600000032Not Statedغیر مبین
38600000032Totalالمجموع

260721721491073200174Kuwaisinjaq Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء كؤیسنجق



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Kuwaisinjaq Qatha Centerمركز قضاء كؤیسنجق

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6156110300001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6166110400001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

100010000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
50416200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

210010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
69690000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

550000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
13130000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
14140000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
541000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

16511000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 78717000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
220000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.540100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
16160000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
22220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

30327125510001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
45420201000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

45420201000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

33272110002Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

35282210002Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
730301000Construction of buildingsتشیید المباني

710600000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 16160000000أنشطة التشیید المتخصصة

30200901000Totalالمجموع
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غیرمبین
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1821765000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

75713100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1106107822200004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1363132530300005Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 210010000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

23922134000011Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
210001000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24322334110011Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
25116600002Accommodationاإلقامة

15313415400000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
178145211000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
210100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,531100000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
1391210000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
210100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

22142510000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 431000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1191100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

15122100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 22210000001األنشطة العقاریة

22210000001Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
650100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

320100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

26242000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

37332200000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
330000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 100100000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1327200002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 330000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

2187400002Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 744143757106Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

744143757106Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 10171258136005التعلیم

10171258136005Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
694171901001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

211000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
602301000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

7742102202001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
1061300000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

860200000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

18122400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
37253900000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
118572016010024Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

42420000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
71691100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

2311682117010024Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1147000000107Not Statedغیر مبین
1147000000107Totalالمجموع

35653006154194231910168Kuwaisinjaq Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء كؤیسنجق



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Kuwaisinjaq Qatha Center \ Urbanمركز قضاء كؤیسنجق / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1501470300000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1511470400000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
45366200001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

110000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

210010000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
66660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

550000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
13130000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
14140000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
541000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1349000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 78717000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.540100000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
16160000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

220000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
21210000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

28826023310001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
16130201000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

16130201000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

961110000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
110000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1171210000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
730301000Construction of buildingsتشیید المباني

510400000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 13130000000أنشطة التشیید المتخصصة

25170701000Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 1801745000001Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

74703100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1068104419200003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1322128827300004Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 210010000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

94863400001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
210001000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

98883411001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
22106600000Accommodationاإلقامة

14312613400000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
165136191000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
110000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,320100000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
961200000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

1391300000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 431000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 1191100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

15122100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 22210000001األنشطة العقاریة

22210000001Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
650100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

220000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

26242000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
220000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

36332100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
330000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 100100000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
825100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 330000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1585200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 624123447100Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

624123447100Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 673243136000التعلیم

673243136000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
563631601000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

101000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
602301000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

633661902000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
850300000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

640200000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1592400000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
30192900000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
7239151601001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

42420000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
67661000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

181147161601001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1077000000100Not Statedغیر مبین
1077000000100Totalالمجموع

26872255121163201910108Kuwaisinjaq Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء كؤیسنجق
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Kuwaisinjaq Qatha Center \ Ruralمركز قضاء كؤیسنجق / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4654640000001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

4654640000001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100010000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

100010000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
550000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
100100000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
330000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

312000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

15112200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
29290000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

29290000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

24211000002Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

24211000002Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

200200000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

530200000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
38343000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

41373000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

14513500000010Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

14513500000010Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
310000002Accommodationاإلقامة

1082000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1392000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
100100000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,211000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
430010000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
210100000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

951210000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100100000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
502100002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

602200002Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1202310006Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1202310006Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 344101500005التعلیم

344101500005Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1354300001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

110000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1464300001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
211000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

330000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
761000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
461850000023Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
430100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

502151000023Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

700000007Not Statedغیر مبین
700000007Totalالمجموع

8787513331300060Kuwaisinjaq Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء كؤیسنجق
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Taq-taq Naheiahناحیة تةق تةق

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 29227017400001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

29327117400001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100001000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

100001000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
13121000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
27270000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

202000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 28280000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
550000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

84803100000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1180210000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1180210000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

201100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 110000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

311100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

330000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 56560000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

26241100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3673593500000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4494394600000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

29281000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
210010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

31291010000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
201100000Accommodationاإلقامة

48471000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
50472100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
550000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

770000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 440000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

540100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
430100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
540100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

17141200000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
110000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
301000002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 220000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

631000002Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1954333001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1954333001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 33471750000التعلیم

33471750000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
27202500000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

27202500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

431000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

770000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
12111000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
23106400003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

14140000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
28280000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

65526400003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1240000000124Not Statedغیر مبین
1240000000124Totalالمجموع

1241999504710400131Taq-taq Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة تةق تةق
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Taq-taq Naheiah \ Urbanناحیة تةق تةق / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 16160000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

16160000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
12111000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
27270000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
220000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

202000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 28280000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
440000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

81783000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
1080110000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

1080110000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

330000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 51510000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

26241100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3323282200000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4094033300000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

26251000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
210010000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

28261010000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
201100000Accommodationاإلقامة

47461000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
49462100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 440000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

540100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
430100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
430100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

15130200000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
110000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 220000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

330000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1543332000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1543332000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1722850000التعلیم

1722850000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
24181500000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

24181500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

321000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

770000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1091000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1015400000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

14140000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
27270000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

51425400000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1220000000122Not Statedغیر مبین
1220000000122Totalالمجموع

865681212910200122Taq-taq Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة تةق تةق
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 27625417400001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

27725517400001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100001000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

100001000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

320100000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

101000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 110000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

211000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 550000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
35311300000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

40361300000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

101000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
110000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

211000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
301000002Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

301000002Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 411001001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

411001001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1625900000التعلیم

1625900000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
321000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

321000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1391000003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

14101000003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

200000002Not Statedغیر مبین
200000002Totalالمجموع

376318291802009Taq-taq Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة تةق تةق
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Shorash Naheiahناحیة شؤِرش

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 47445513300003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

47545514300003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
980000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

980000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

650000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

750100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
100100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

100100000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
18180000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

21201000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

55540000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

55540000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

12120000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
12120000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
200100001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

200100001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 813300001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

813300001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 4317101400002التعلیم

4317101400002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1137100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1137100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

321000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
541000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
40276400003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43306400003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

19000000019Not Statedغیر مبین
19000000019Totalالمجموع

7156124229000032Shorash Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شؤِرش



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shorash Naheiah \ Urbanناحیة شؤِرش / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

101000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
100100000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

100100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
11110000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

13130000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

770000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
770000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
100100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100100000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 311100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

311100000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 200200000التعلیم

200200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
311100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

421100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

300000003Not Statedغیر مبین
300000003Totalالمجموع

42273900003Shorash Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شؤِرش



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Shorash Naheiah \ Ruralناحیة شؤِرش / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 47445513300003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

47445513300003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
980000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

980000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

650000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

650000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
770000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

871000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

52510000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

52510000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

550000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
550000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 502200001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

502200001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 4117101200002التعلیم

4117101200002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1037000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1037000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

220000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

211000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
431000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
37265300003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

39285300003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

16000000016Not Statedغیر مبین
16000000016Totalالمجموع

6735853920000029Shorash Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شؤِرش
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Ashty Naheiahناحیة تئاشتى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2672517000009Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2682518000009Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1005500000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1005500000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

101000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

981000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

540100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

540100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
35291300002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

40341300002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

783000000048Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

783000000048Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
812400001Accommodationاإلقامة

14120000002Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
22132400003Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
211000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
101000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

312000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

321000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

531000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
320000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

320000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1021520000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1021520000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 21281100000التعلیم

21281100000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1053200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1053200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

211000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
321000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
26193200002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

29223200002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

720000005Not Statedغیر مبین
720000005Totalالمجموع

5233813633200071Ashty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة ئاشتى



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Ashty Naheiah \ Urbanناحیة ئاشتى / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 10100000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

10100000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

330000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
14130100000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

15140100000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
101000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

101000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 911520000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

911520000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 200200000التعلیم

200200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

211000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
420200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

530200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

110000000Not Statedغیر مبین
110000000Totalالمجموع

553931120000Ashty Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة ئاشتى
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
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Ashty Naheiah \ Ruralناحیة ئاشتى / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2572417000009Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2582418000009Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

1005500000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

1005500000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

101000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

651000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

430100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

430100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
21161200002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

25201200002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

772900000048Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

772900000048Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
812400001Accommodationاإلقامة

13110000002Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
21122400003Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
211000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

211000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

321000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 100000001Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

421000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
210000001Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

210000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 110000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

110000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1928900000التعلیم

1928900000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
843100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

843100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
22173000002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24193000002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

610000005Not Statedغیر مبین
610000005Totalالمجموع

4683423322000071Ashty Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة ئاشتى
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Saktan Naheiahناحیة سكتان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 89881000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

89881000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
20200000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

21210000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

13120000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

13120000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 700510001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

700510001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1021700000التعلیم

1021700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
511300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

511300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1253400000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1363400000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

750000002Not Statedغیر مبین
750000002Totalالمجموع

17314361910004Saktan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سكتان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Saktan Naheiah \ Urbanناحیة سكتان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
770000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

880000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
220000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 500410000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

500410000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 200200000التعلیم

200200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
511300000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

621300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

251311010000Saktan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سكتان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Saktan Naheiah \ Ruralناحیة سكتان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 89881000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

89881000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
13130000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

13130000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

13120000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

13120000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 110000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 200100001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

200100001Totalالمجموع
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Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 821500000التعلیم

821500000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
411200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

411200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
742100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

742100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

750000002Not Statedغیر مبین
750000002Totalالمجموع

1481305900004Saktan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سكتان
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Sikerdkan Naheiahناحیة سَیكردكان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 45387000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

46387100000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

101000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

101000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
19172000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

23212000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 711500000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

711500000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 701600000التعلیم

701600000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
530200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
301200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

831400000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

101000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1053100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1053100001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

100000001Not Statedغیر مبین
100000001Totalالمجموع

11478171700002Sikerdkan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة سَیكردكان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Sikerdkan Naheiah \ Urbanناحیة سَیكردكان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 550000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

100100000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

650100000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

110000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

110000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

101000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

101000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
14122000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

18162000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 711500000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

711500000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 200200000التعلیم

200200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

101000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
211000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
302100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

302100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

100000001Not Statedغیر مبین
100000001Totalالمجموع

503271000001Sikerdkan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة سَیكردكان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Sikerdkan Naheiah \ Ruralناحیة سَیكردكان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 40337000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

40337000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
550000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

550000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 501400000التعلیم

501400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
320100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
301200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

621300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
751000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

751000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

644610700001Sikerdkan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة سَیكردكان
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Meirkasoor Qathaقضاء مَیركةسور

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2357232951000022Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2358232961000022Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19152200000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
550000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
743000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

320100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 39362100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

210000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
440000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
550000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

88757500001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
831400000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

831400000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

820600000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 501210001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1321810001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
20200000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 330000000أنشطة التشیید المتخصصة

24240000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 50500000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

38370000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
58256911000011Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

67065611000012Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

2622521200007Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
201000001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2642522200008Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1326300002Accommodationاإلقامة

53520000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
66546300003Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 200200000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

300300000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10100000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

12110100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
502300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 210000001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

812400001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 719114125003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

719114125003Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 17637546786004التعلیم

17637546786004Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
421891111002Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
300300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

451891411002Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
210000001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

421100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1493200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
20124300001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
9458201300003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

550000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
32290100002Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

13192201400005Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

41322061000384Not Statedغیر مبین
41322061000384Totalالمجموع

43753602124177131200447Meirkasoor Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء مَیركةسور
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Meirkasoor Qatha \ Urbanقضاء مَیركةسور / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2132080000005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2142081000005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
870100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
633000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 25241000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

210000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

53474100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
511300000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

511300000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

510400000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 501210001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1011610001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
11110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

13130000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 38380000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

32310000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
30329111000010Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

37336011000011Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

34260200006Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
201000001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

36261200007Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
1015300001Accommodationاإلقامة

14130000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
24145300002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

330000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

10100000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

11110000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
401300000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 210000001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

711400001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 56793315001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

56793315001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 39392104002التعلیم

39392104002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
20100711001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
300300000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

231001011001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
210000001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

311100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1053200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1574300001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
367161100002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

440000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20180100001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

6029161200003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

29617041000274Not Statedغیر مبین
29617041000274Totalالمجموع

12397585310441000310Meirkasoor Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء مَیركةسور
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Meirkasoor Qatha \ Ruralقضاء مَیركةسور / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2144212151000017Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2144212151000017Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
1182100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
330000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 14121100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

35283400000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
320100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

320100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

310200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

310200000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
990000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

11110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 12120000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

660000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2792780000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2972960000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

2282261000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2282261000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
311000001Accommodationاإلقامة

39390000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
42401000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

220000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 200200000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200200000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1522810002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1522810002Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 13734454682002التعلیم

13734454682002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2289400001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2289400001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

440000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
550000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
58514200001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12110000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

71634200002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1175020000110Not Statedغیر مبین
1175020000110Totalالمجموع

3136284471739200137Meirkasoor Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء مَیركةسور



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Meirkasoor Qatha Centerمركز قضاء مَیركةسور

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
101000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

321000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 200100001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

200100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
22220000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

24240000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
201100000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
531100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1201803000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1201803000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 411100001التعلیم

411100001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
310101000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

310101000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
501400000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
210100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

821500000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1110030000108Not Statedغیر مبین
1110030000108Totalالمجموع

175346210400110Meirkasoor Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء مَیركةسور
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Meirkasoor Qatha Center \ Urbanمركز قضاء مَیركةسور / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 110000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

110000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
101000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

321000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
100100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

100100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 200100001Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

200100001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
22220000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

24240000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
201100000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
531100000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1201803000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1201803000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 411100001التعلیم

411100001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
310101000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

310101000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
501400000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
210100000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

821500000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1110030000108Not Statedغیر مبین
1110030000108Totalالمجموع

175346210400110Meirkasoor Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء مَیركةسور
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Meirkasoor Qatha Center \ Ruralمركز قضاء مَیركةسور / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
000000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

000000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 000000000التعلیم

000000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
000000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

000000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

000000000Meirkasoor Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء مَیركةسور
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Not  
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Barazan Naheiahناحیة بارزان

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6596503100005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6606504100005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
751100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
330000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
321000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

210100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 13130000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

35312200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
310200000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

310200000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

310200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 101000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

411200000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 220000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 24240000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

16160000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2292271000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2692671000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

19150200002Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

19150200002Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
613200000Accommodationاإلقامة

770000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1383200000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

200200000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

870100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
301200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

301200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 19421011001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

19421011001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 351112100002التعلیم

351112100002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
2094410002Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

2194510002Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

311100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

741200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1052300000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
28166600000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

330000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12120000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

43316600000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

72400000068Not Statedغیر مبین
72400000068Totalالمجموع

122210403761210081Barazan Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بارزان
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Barazan Naheiah \ Urbanناحیة بارزان / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 72700000002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

101000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

73701000002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
550000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

110000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
321000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 10100000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

27261000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
310200000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

310200000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 101000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

201100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 20200000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

15150000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1471451000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1821801000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

18140200002Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

18140200002Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
613200000Accommodationاإلقامة

770000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
1383200000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

330000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 100100000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

110000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

660000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

770000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
301200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

301200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 18421011000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

18421011000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 14031000001التعلیم

14031000001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1060210001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1160310001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

311100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

411200000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
722300000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1115500000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

220000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
770000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

20105500000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

43300000040Not Statedغیر مبین
43300000040Totalالمجموع

4463352041210047Barazan Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بارزان
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Barazan Naheiah \ Ruralناحیة بارزان / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5875803100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

5875803100003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

851200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
82820000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

87870000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 100000001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

100000001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 21181100001التعلیم

21181100001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1034200001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1034200001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

330000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
330000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
17151100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23211100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

29100000028Not Statedغیر مبین
29100000028Totalالمجموع

7767051720000034Barazan Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بارزان



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Biran Naheiahناحیة بیران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6636570000006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6636570000006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
761000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 550000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

14131000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
211000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

211000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
19190000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

19190000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

660000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1101090000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1191180000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

2232211000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2242212000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
411000002Accommodationاإلقامة

29290000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
33301000002Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 812500000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

812500000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 37631486000التعلیم

37631486000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
512200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

612300000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
20164000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23194000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

44602000036Not Statedغیر مبین
44602000036Totalالمجموع

119610951625860046Biran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة بیران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Biran Naheiah \ Urbanناحیة بیران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 91910000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

91910000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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غیرمبین
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 550000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

660000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
101000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

101000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
11110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

11110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 330000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

440000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
52510000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

59580000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

880000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

981000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
100000001Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
430000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 602400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

602400000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 611004000التعلیم

611004000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

310200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
514000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

844000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

760000001Not Statedغیر مبین
760000001Totalالمجموع

2151929704003Biran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة بیران
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Biran Naheiah \ Ruralناحیة بیران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5725660000006Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

5725660000006Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
761000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

871000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
880000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

880000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

220000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
58580000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

60600000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

2152131000001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

2152131000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
311000001Accommodationاإلقامة

26260000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
29271000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 210100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

210100000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 31521482000التعلیم

31521482000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
302100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

302100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
15150000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

15150000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

37002000035Not Statedغیر مبین
37002000035Totalالمجموع

981903718820043Biran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة بیران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Sherwan mazin Naheiahناحیة شَیروان مةزن

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2252241000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2252241000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

660000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

200110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 550000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
43430000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

49490000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

550000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100000001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

650000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
201100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

301200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1003610000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1003610000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1536600000التعلیم

1536600000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
403100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

403100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

220000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
743000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1073000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

27100000026Not Statedغیر مبین
27100000026Totalالمجموع

3633011716200027Sherwan mazin Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة شَیروان مةزن
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Sherwan mazin Naheiah \ Urbanناحیة شَیروان مةزن / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 40400000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

40400000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

110000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

220000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100010000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

200110000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
11110000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

12120000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100000001Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

210000001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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غیرمبین
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

100100000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
100100000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

200200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 402200000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

402200000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 310200000التعلیم

310200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

220000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
211000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

321000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

15100000014Not Statedغیر مبین
15100000014Totalالمجموع

886138100015Sherwan mazin Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة شَیروان مةزن
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Sherwan mazin Naheiah \ Ruralناحیة شَیروان مةزن / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1851841000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1851841000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 330000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

440000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
32320000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

37370000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

440000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

440000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 601410000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

601410000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1226400000التعلیم

1226400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
303000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

303000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
532000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

752000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

12000000012Not Statedغیر مبین
12000000012Totalالمجموع

275240148100012Sherwan mazin Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة شَیروان مةزن
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غیرمبین
Not  

Stated 

Mazni Naheiahناحیة مةزنَى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2042010000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2042010000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 440000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

550000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

880000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
48430100004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

58530100004Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 200200000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

200200000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 276101000001التعلیم

276101000001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
430100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

530200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
20133200002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
320000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

23153200003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

23100100021Not Statedغیر مبین
23100100021Totalالمجموع

3512871318100032Mazni Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة مةزنَى
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Mazni Naheiah \ Urbanناحیة مةزنَى / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 440000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

440000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 100100000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

880000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
26210100004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

36310100004Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 110000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 200200000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

200200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 703400000التعلیم

703400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
100100000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

310200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1033200002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
210000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

1243200003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

22000100021Not Statedغیر مبین
22000100021Totalالمجموع

8841612100028Mazni Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة مةزنَى



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Mazni Naheiah \ Ruralناحیة مةزنَى / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2042010000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2042010000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
22220000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

22220000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 2067600001التعلیم

2067600001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
220000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

220000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
10100000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

11110000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

110000000Not Statedغیر مبین
110000000Totalالمجموع

2632467600004Mazni Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة مةزنَى
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Koratoo Naheiahناحیة كؤرةتوو

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6055961000008Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6055961000008Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
320100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
211000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 14112100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

100000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

25183300001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

310200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

310200000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

220000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 15150000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

650000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1301250000005Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1511450000006Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

14100000004Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

14100000004Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
101000000Accommodationاإلقامة

11100000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
12101000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100000001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 20431001002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

20431001002Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5820231500000التعلیم

5820231500000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
640200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

640200000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
210000001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

321000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
641000001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1493100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
980000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24183100002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

13610010000125Not Statedغیر مبین
13610010000125Totalالمجموع

106884535360100151Koratoo Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كؤرةتوو
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Koratoo Naheiah \ Urbanناحیة كؤرةتوو / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 960000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

960000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
210100000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
101000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 651000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

100000001Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1172100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 11110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

430000001Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
45410000004Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

60550000005Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

730000004Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

730000004Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
101000000Accommodationاإلقامة

100000001Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
201000001Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

220000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

220000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100000001Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

100000001Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1432701001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1432701001Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 501400000التعلیم

501400000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

210100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
210000001Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

211000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
421000001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
312000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

972000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

98701000090Not Statedغیر مبین
98701000090Totalالمجموع

227959150100107Koratoo Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كؤرةتوو



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Koratoo Naheiah \ Ruralناحیة كؤرةتوو / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 5965901000005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

5965901000005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
220000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
100100000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 861100000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

14111200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
210100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

210100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

220000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
85840000001Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

91900000001Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

770000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

770000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

10100000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
10100000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 100100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

100100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 611300001Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

611300001Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 5320221100000التعلیم

5320221100000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
430100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

430100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

110000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
220000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1181100001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
430000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

15111100002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

38300000035Not Statedغیر مبین
38300000035Totalالمجموع

8417502621000044Koratoo Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كؤرةتوو
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Khabat Qathaقضاء خبات

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1162109160610004Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

1164109360610004Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

353211100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

363211200000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
38352000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
31292000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
1090001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
431000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
310101000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
100100000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2389600000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 62601010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.431000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
110000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
14140000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

20217416812001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
30232200003Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

30232200003Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

39331310001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

39331310001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
760000001Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 17170000000أنشطة التشیید المتخصصة

25240000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2772687200000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

74712100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
94892174010015Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

12991260167010015Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 220000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

92882101000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
302100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

97904201000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
321000000Accommodationاإلقامة

84783300000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
87804300000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
640100001Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

970100001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 550000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

760010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 550000000األنشطة العقاریة

550000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

19181000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
531100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

27233100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
440000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
15101103000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

21611103000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 669163412004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

669163412004Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1205189130003التعلیم

1205189130003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
493141120001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
851200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

573651320001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

100100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

20126000002Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
23146100002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
11859401420003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

32320000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
56550000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

206146401420004Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

110000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

110000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

26324010000238Not Statedغیر مبین
26324010000238Totalالمجموع

3784306221321012900278Khabat Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء خبات
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Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1321281000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1331291000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
35322000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
31292000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
880000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
431000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

2089300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 59581000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

330000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.431000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
110000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
14140000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

18816816300001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
24182100003Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

24182100003Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

27251100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

27251100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
650000001Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 17170000000أنشطة التشیید المتخصصة

24230000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2682606200000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

69681000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
79577643000012Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

11321104115000012Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 220000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

71692000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
302100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

76714100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
321000000Accommodationاإلقامة

81753300000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
84774300000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
640100001Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

970100001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 550000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

760010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 550000000األنشطة العقاریة

550000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

19181000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
531100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

25222100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
440000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
310200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

961200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 41752401004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

41752401004Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 50244020002التعلیم

50244020002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
41313510001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
851200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

49364710001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

100100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

19116000002Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
22136100002Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
5323151120002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

32320000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
51500000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

136105151120003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

110000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

110000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

24817000000231Not Statedغیر مبین
24817000000231Totalالمجموع

22921843761026100264Khabat Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء خبات



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Khabat Qatha \ Ruralقضاء خبات / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 103096359610001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

103196459610001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

332211000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

342211100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
330000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
210001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
200101000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
100100000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

300300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 320010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

1460512000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
650100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

650100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

1280210001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

1280210001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 981000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

531100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1531453101003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1671565201003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

21190101000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

21190101000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

211000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1200903000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1200903000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 252111011000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

252111011000Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 703145110001التعلیم

703145110001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
801610000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

801610000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
653625300001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

704125300001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1570100007Not Statedغیر مبین
1570100007Totalالمجموع

14921219137108680014Khabat Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء خبات



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Khabat Qatha Centerمركز قضاء خبات

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 63610100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

64620100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

522100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

522100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
14122000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1091000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
321000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1869300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 26260000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

220000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.321000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
990000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

998214300000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
18141100002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

18141100002Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

25231000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

25231000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
550000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 12120000000أنشطة التشیید المتخصصة

18180000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2322246200000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

37361000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
4023932100006Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6716539300006Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 220000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

63621000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

66641100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
321000000Accommodationاإلقامة

40343300000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
43364300000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
310100001Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

310100001Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 550000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

760010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 220000000األنشطة العقاریة

220000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

11101000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
321000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14122000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
330000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

440000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2263900004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2263900004Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 25151520002التعلیم

25151520002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1382200001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
440000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

17122200001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

100100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1182000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1282100001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
25125510002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

18180000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
27260000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

70565510003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

110000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

110000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

15117000000134Not Statedغیر مبین
15117000000134Totalالمجموع

1337108051464000156Khabat Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء خبات
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Khabat Qatha Center \ Urbanمركز قضاء خبات / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 13130000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

110000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

14140000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

210100000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

210100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
14122000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

220000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
1091000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
321000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
110000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

1869300000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 26260000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

220000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
110000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.321000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
220000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
990000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

998214300000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
16121100002Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

16121100002Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

16151000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

16151000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
550000000Construction of buildingsتشیید المباني

110000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 12120000000أنشطة التشیید المتخصصة

18180000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 2312236200000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

36351000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3723662100003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

6396249300003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 220000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

60591000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
100100000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

63611100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
321000000Accommodationاإلقامة

40343300000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
43364300000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
310100001Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

310100001Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210010000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 550000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

760010000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 220000000األنشطة العقاریة

220000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

11101000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
321000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

14122000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
330000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
110000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

440000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 2263900004Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

2263900004Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 20041310002التعلیم

20041310002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1382200001Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
440000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

17122200001Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

100100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

1182000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1282100001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
21103510002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

18180000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
25240000001Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

64523510003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

110000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

110000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

14614000000132Not Statedغیر مبین
14614000000132Totalالمجموع

122298146433000149Khabat Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء خبات



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Khabat Qatha Center \ Ruralمركز قضاء خبات / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 50480100001Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

50480100001Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

312000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

312000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
220000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

220000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

980000001Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

980000001Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 110000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

110000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
30270000003Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

32290000003Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 000000000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

000000000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 511210000التعلیم

511210000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
422000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

642000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

530000002Not Statedغیر مبین
530000002Totalالمجموع

115995310007Khabat Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء خبات
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Darashakran Naheiahناحیة دارةشةكران

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6576552000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6576552000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

200200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

420200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
101000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

101000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
39390000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

39390000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

550000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

550000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

330000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
330000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 721400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

721400000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 32122800001التعلیم

32122800001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
911520000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
110000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1021520000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
361221300000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

371321300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

300000003Not Statedغیر مبین
300000003Totalالمجموع

804727294220004Darashakran Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة دارةشةكران
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Darashakran Naheiah \ Urbanناحیة دارةشةكران / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 000000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

000000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

000000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
101000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

101000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

220000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

220000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
770000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

770000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

000000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

000000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 101000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 511300000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

511300000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 200200000التعلیم

200200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
210010000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
110000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

320010000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
522100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

522100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

100000001Not Statedغیر مبین
100000001Totalالمجموع

30175610001Darashakran Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة دارةشةكران



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Darashakran Naheiah \ Ruralناحیة دارةشةكران / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 6576552000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

6576552000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

110000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

110000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
220000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

200200000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

420200000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
32320000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

32320000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

550000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

550000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 210100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

210100000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 30122600001التعلیم

30122600001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
701510000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

701510000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
311019200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
110000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

321119200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

200000002Not Statedغیر مبین
200000002Totalالمجموع

774710243610003Darashakran Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة دارةشةكران
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Khabat / Rizkari Naheiahناحیة خبات/ِرزكارى

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 32225657510003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

32325757510003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

101000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

201100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
19180000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
871000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
320001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
100100000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 27261000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
110000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

67622101001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

880000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

880000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 550000000أنشطة التشیید المتخصصة

660000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 30291000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

19181000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
3513364101009Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

4003836101009Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15131100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

16132100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

27270000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
27270000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 220000000األنشطة العقاریة

220000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
210100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

1081100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
14001103000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

15101103000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 310121612000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

310121612000Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 38153110000التعلیم

38153110000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
18141300000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
301200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

21142500000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

834000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
1054000001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
351711610000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

990000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20200000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

644611610000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

76501000070Not Statedغیر مبین
76501000070Totalالمجموع

112484510380470085Khabat / Rizkari Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة خبات/ِرزكارى
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Khabat / Rizkari Naheiah \ Urbanناحیة خبات/ِرزكارى / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 73700000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

73700000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
18170000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
871000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
110000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

220000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 25241000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
110000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
110000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
330000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

61582000001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

880000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

880000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 550000000أنشطة التشیید المتخصصة

550000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 22220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

18180000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2922821000009Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3323221000009Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

871000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

972000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

26260000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
26260000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,220000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

110000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 220000000األنشطة العقاریة

220000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
110000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

550000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
210100000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

870100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

110000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
200200000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

310200000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1001801000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1001801000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 20101810000التعلیم

20101810000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
17141200000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
301200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

20142400000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
110000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
110000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

724000001Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
944000001Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1958510000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

990000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
18180000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

46328510000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

68100000067Not Statedغیر مبین
68100000067Totalالمجموع

7085652038210082Khabat / Rizkari Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة خبات/ِرزكارى
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Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Khabat / Rizkari Naheiah \ Ruralناحیة خبات/ِرزكارى / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 24918657510000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 110000000صید األسماك وتربیة المائیات

25018757510000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

100100000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

101000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

201100000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
110000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
210001000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
100100000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

640101000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
110000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 871000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

101000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
59543101000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

68615101000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

760100000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

760100000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

211000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

211000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
1200903000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

1200903000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 21011811000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

21011811000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 18051300000التعلیم

18051300000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
100100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

100100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

110000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
110000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
16123100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

18143100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

840100003Not Statedغیر مبین
840100003Totalالمجموع

416280834226003Khabat / Rizkari Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة خبات/ِرزكارى



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Korakosak Naheiahناحیة كةوةركؤسك

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1201191000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1201191000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

280181000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

280181000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
330000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
200101000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 980010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

32280211000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
760100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

760100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

400310000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

400310000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
100000001Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

100000001Totalالمجموع
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 15150000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

18170100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1561531200000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1891851300000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

980001000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1081001000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

14140000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
14140000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

330000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
110000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 610500000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

610500000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 25261700000التعلیم

25261700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
980100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

980100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
22183000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

550000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
880000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

35313000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

33200000031Not Statedغیر مبین
33200000031Totalالمجموع

5194103042220033Korakosak Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة كةوةركؤسك
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نوع النشاط االقتصادي
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Korakosak Naheiah \ Urbanناحیة كةوةركؤسك / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 46451000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

46451000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
330000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
13130000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 880000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

110000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.110000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
220000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

28280000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
330000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

330000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

100100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

100100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
100000001Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

100000001Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 15150000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

15150000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1241211200000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

1541511200000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
101000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

431000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

14140000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
14140000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 110000000األنشطة العقاریة

110000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

330000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

330000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
110000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

110000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 400400000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

400400000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 810700000التعلیم

810700000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
980100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

980100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
862000000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

550000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
880000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

21192000000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

33200000031Not Statedغیر مبین
33200000031Totalالمجموع

332280515000032Korakosak Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة كةوةركؤسك
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Korakosak Naheiah \ Ruralناحیة كةوةركؤسك / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 74740000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

74740000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

280181000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

280181000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
200101000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

100100000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 100010000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

400211000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
430100000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

430100000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

300210000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

300210000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

320100000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
32320000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

35340100000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

650001000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

650001000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 210100000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

210100000Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 17161000000التعلیم

17161000000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
14121000001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
000000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

14121000001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

000000000Not Statedغیر مبین
000000000Totalالمجموع

187130252722001Korakosak Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة كةوةركؤسك
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Rawandoz Qathaقضاء ِرواندوز

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 4774671100008Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

4774671100008Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16141000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

100100000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
11110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 15150000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

101000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

61553200001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
861000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

861000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

521200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

521200000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
15150000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

16160000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 26260000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10100000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2872850000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

3233210000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

15211201000039Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

15311301000039Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

20182000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
20182000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
330000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

550000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

420100001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
990000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 65630200000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

76721300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 6842211300010Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

6842211300010Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 586222700003التعلیم

586222700003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1657301000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1857501000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

540100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

861100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
15121200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
503110510003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

11110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
20200000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

816210510003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

35616000000340Not Statedغیر مبین
35616000000340Totalالمجموع

1749122451614100408Rawandoz Qatha Grand Totalالمجموع الكلي لقضاء ِرواندوز



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Rawandoz Qatha \ Urbanقضاء ِرواندوز / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 104990000005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

104990000005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16141000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
11110000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 14140000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

101000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

59543100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
751000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

751000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

311100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

311100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
15150000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

16160000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 16160000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10100000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2011990000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2272250000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

14910901000039Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

15011001000039Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

19172000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
19172000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

420100001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
990000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 65630200000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

76721300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 563911130002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

563911130002Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 22231600001التعلیم

22231600001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
410201000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

610401000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

540100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

861100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
15121200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
19105210001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10100000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
15150000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

44355210001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

15916000000143Not Statedغیر مبین
15916000000143Totalالمجموع

97671418434100196Rawandoz Qatha Urban Totalمجموع حضر قضاء ِرواندوز



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Rawandoz Qatha Rural Totalقضاء ِرواندوز / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 3733681100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

3733681100003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

100100000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

210100000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 10100000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
86860000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

96960000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

330000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

330000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 1231000008Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

1231000008Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 364191100002التعلیم

364191100002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1247100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1247100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
31215300002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

37275300002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1970000000197Not Statedغیر مبین
1970000000197Totalالمجموع

77351033180000212Rawandoz Qatha Rural Totalمجموع ریف قضاء ِرواندوز
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Rawandoz Qatha Centerمركز قضاء ِرواندوز

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2352281100005Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2352281100005Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16141000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

100100000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
550000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 13130000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

101000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

53473200001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
751000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

751000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

521200000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

521200000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
12120000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

13130000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 22220000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10100000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
2272250000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2592570000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

1289000000038Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1299100000038Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

18162000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
18162000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

320100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
990000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 65630200000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

75720300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 60412930005Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

60412930005Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 423171900003التعلیم

423171900003Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
1345301000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

1545501000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

540100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

760100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
14120200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
32197210003Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10100000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
15150000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

57447210003Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

29215000000277Not Statedغیر مبین
29215000000277Totalالمجموع

128686039474100335Rawandoz Qatha Center Grand Totalالمجموع الكلي لمركز قضاء ِرواندوز



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Rawandoz Qatha Center \ Urbanمركز قضاء ِرواندوز / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 750000002Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

750000002Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
16141000001Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

110000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
550000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
770000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
110000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
201100000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

110000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
110000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 13130000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
330000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

101000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
110000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

52473100001Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
641000001Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

641000001Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

311100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

311100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
12120000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 110000000أنشطة التشیید المتخصصة

13130000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 16160000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

10100000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
1751730000002Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

2011990000002Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 110000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

1268800000038Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

1278900000038Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

17152000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
17152000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,110000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
220000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
110000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

440000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 210100000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

210100000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 330000000األنشطة العقاریة

330000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
100100000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 110000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

110000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

320100000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
990000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 65630200000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 100100000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

75720300000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 54391930002Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

54391930002Totalالمجموع
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نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  
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Education 000000000التعلیم
Education 17111400001التعلیم

17111400001Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
410201000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
200200000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

610401000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
220000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

540100000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

760100000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
14120200000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1474110001Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

10100000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
12120000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

36294110001Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

13615000000121Not Statedغیر مبین
13615000000121Totalالمجموع

77655213374100169Rawandoz Qatha Center Urban Totalمجموع حضر مركز قضاء ِرواندوز



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Rawandoz Qatha Center \ Ruralمركز قضاء ِرواندوز / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2282231100003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2282231100003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

100100000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)
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 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع
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Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 000000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

100100000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

210100000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

210100000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 660000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
52520000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

58580000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

220000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

220000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

110000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
110000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 621000003Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

621000003Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 25216500002التعلیم

25216500002Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
935100000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

935100000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
18123100002Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

21153100002Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

1560000000156Not Statedغیر مبین
1560000000156Totalالمجموع

51030826100000166Rawandoz Qatha Center Rural Totalمجموع ریف مركز قضاء ِرواندوز
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Warty Naheiahناحیة وةرتَي

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 2422390000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

2422390000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products
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Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 220000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

880000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
330000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

330000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
60600000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

64640000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

24220100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

24220100001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 810200005Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

810200005Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1635800000التعلیم

1635800000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
312000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

312000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
18123300000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
550000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

24183300000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

64100000063Not Statedغیر مبین
64100000063Totalالمجموع

4633641214000073Warty Naheiah Grand Totalالمجموع الكلي لناحیة وةرتَي



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Warty Naheiah \ Urbanناحیة وةرتَي / حضر

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 97940000003Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

97940000003Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
660000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

770000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
110000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

110000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
330000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

330000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 000000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
26260000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

26260000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

23210100001Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

23210100001Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

220000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
220000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
000000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

000000000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

100000001Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

100000001Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
101000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

101000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 200200000Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

200200000Totalالمجموع



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Education 000000000التعلیم
Education 512200000التعلیم

512200000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
000000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

000000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

101000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
101000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
531100000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

000000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
330000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

861100000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

23100000022Not Statedغیر مبین
23100000022Totalالمجموع

20016256000027Warty Naheiah Urban Totalمجموع حضر ناحیة وةرتَي



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Warty Naheiah \ Ruralناحیة وةرتَي / ریف

Agriculture, Forestry and Fishing     000000000الزراعة والحراجة وصید األسماك

 1451450000000Crop and animal production, hunting and related serviceأنشطة زراعة المحاصیل واإلنتاج الحیواني والصید والخدمات المتصلة
       activities

000000000Forestry and loggingالحراجة وقطع األخشاب
Fishing and aquaculture 000000000صید األسماك وتربیة المائیات

1451450000000Totalالمجموع

000000000Mining and Quarryingالتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining of coal and ligniteتعدین الفحم واللیغنیت

000000000Extraction of crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبیعي
000000000Mining of metal oresتعدین ركازات الفلزات

000000000Other mining and quarryingاألنشطة األخرى للتعدین واستغالل المحاجر
000000000Mining support service activitiesأنشطة خدمات دعم التعدین

000000000Totalالمجموع

Manufacturing 000000000الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of food productsُصنع المنتجات الغذائیة

000000000Manufacture of beveragesُصنع المشروبات
000000000Manufacture of tobacco productsُصنع منتجات التبغ

000000000Manufacture of textilesُصنع المنسوجات
000000000Manufacture of wearing apparelُصنع الملبوسات

000000000Manufacture of leather and related productsُصنع المنتجات الجلدیة والمنتجات ذات الصلة

ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلین، باستثناء األثاث؛ ُصنع أصناف من القش 
000000000ومواد الضفر

Manufacture of wood and of products of wood and cork, 
except furniture;manufacture of articles of straw and 

 plaiting materials

000000000Manufacture of paper and paper productsُصنع الورق ومنتجات الورق
000000000Printing and reproduction of recorded mediaالطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسّجلة
000000000Manufacture of coke and refined petroleum productsُصنع فحم الكوك والمنتجات النفطیة المكررة
000000000Manufacture of chemicals and chemical productsُصنع المواد الكیمیائیة والمنتجات الكیمیائیة

 000000000Manufacture of pharmaceutical, Medical, Chemical andُصنع المنتجات الصیدالنیة األساسیة والمستحضرات الصیدالنیة
Botanical products



Con.Table (5)تابع جدول (5)

نوع النشاط االقتصادي

 
 عدد العاملین                                                        No. of Employeesالمجموع

Type of  Economic
 Activity

Total4-19-549-1099-50499-100999-500+1000
غیرمبین
Not  

Stated 

Manufacturing الصناعة التحویلیة
000000000Manufacture of rubber and plastics productsُصنع منتجات المطاط واللدائن

000000000Manufacture of other non-metallic mineral productsُصنع منتجات المعادن الالفلزیة األخرى
000000000Manufacture of basic metalsُصنع الفّلزات القاعدیة

 110000000Manufacture of fabricated metal products, except machineryُصنع منتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء اآلالت والمعدات
and equipment

000000000Manufacture of computer, electronic and optical productsُصنع الحواسیب والمنتجات اإللكترونیة والبصریة
000000000Manufacture of electrical equipmentُصنع المعدات الكھربائیة

.000000000Manufacture of machinery and equipment n.e.cُصنع اآلالت والمعدات غیر المصّنفة في موضع آخر
000000000Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailersُصنع المركبات ذات المحّركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة

000000000Manufacture of other transport equipmentُصنع معدات النقل األخرى
000000000Manufacture of furnitureُصنع األثاث

000000000Other manufacturingالصناعات التحویلیة األخرى
000000000Repair and installation of machinery and equipmentإصالح وتركیب اآلالت والمعدات

110000000Totalالمجموع

000000000Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supplyإمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء
000000000Electricity, gas, steam and air conditioning supplyتوصیل الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء

000000000Totalالمجموع

 000000000Water Supply; Sewerage, Waste Management andإمدادات المیاه وأنشطة الصرف وإدارة النفایات ومعالجتھا
 Remediation Activities

000000000Water collection, treatment and supplyتجمیع المیاه ومعالجتھا وتوصیلھا
000000000Sewerageالصرف الصحي

 000000000Waste collection, treatment and disposal activities; materialsأنشطة جمع النفایات ومعالجتھا وتصریفھا، واسترجاع المواد
recovery

000000000Remediation activities and other waste management servicesأنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفایات األخرى

000000000Totalالمجموع

Construction 000000000التشیید
000000000Construction of buildingsتشیید المباني

000000000Civil engineeringالھندسة المدنیة
Specialized construction activities 000000000أنشطة التشیید المتخصصة

000000000Totalالمجموع
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 000000000Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles andتجارة الجملة والتجزئة؛ إصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 Motorcycles

 440000000Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles andتجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
 motorcycles

000000000Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة
34340000000Retail trade, except of motor vehicles and motorcyclesتجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة

38380000000Totalالمجموع

Transportation and Storage 000000000النقل والتخزین
Land transport and transport via pipelines 000000000النقل البري والنقل عبر األنابیب

000000000Water transportالنقل المائي
000000000Air transportالنقل الجوي

110000000Warehousing and support activities for transportationالتخزین وأنشطة الدعم للنقل
000000000Other transportation support activitiesأنشطة البرید ونقل الطرود بواسطة مندوبین

110000000Totalالمجموع

Accommodation and Food Service Activities 000000000أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
000000000Accommodationاإلقامة

000000000Food and beverage service activitiesأنشطة خدمات األطعمة والمشروبات
000000000Totalالمجموع

Information and Communication 000000000المعلومات واالتصاالت
000000000Publishing activitiesأنشطة النشر

 ,000000000Motion picture, video and television programme productionأنشطة إنتاج األفالم والبرامج التلیفزیونیة والتسجیالت الصوتیة ونشر الموسیقى
sound recording and music publishing activities

000000000Programming and broadcasting activitiesأنشطة البرمجة واإلذاعة
110000000Telecommunicationsاالتصاالت

000000000Computer programming, consultancy and related activitiesأنشطة البرمجة الحاسوبیة والخبرة االستشاریة وما یتصل بھا من أنشطة
000000000Information service activitiesأنشطة خدمات المعلومات

110000000Totalالمجموع
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Financial and Insurance Activities 000000000األنشطة المالیة وأنشطة التأمین

 000000000Financial service activities, except insurance and pensionأنشطة الخدمات المالیة، فیما عدا تمویل التأمین وصنادیق المعاشات
funding

تمویل التأمین وإعادة التأمین وصنادیق المعاشات التقاعدیة باستثناء الضمان 
 000000000Insurance, reinsurance and pension funding, exceptاالجتماعي اإللزامي

compulsory social security

 000000000Activities auxiliary to financial service and insuranceاألنشطة المساعدة ألنشطة الخدمات المالیة وأنشطة التأمین
activities

000000000Totalالمجموع

Real Estate Activities 000000000األنشطة العقاریة
Real estate activities 000000000األنشطة العقاریة

000000000Totalالمجموع

Professional, Scientific and Technical Activities 000000000األنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة
000000000Legal and accounting activitiesاألنشطة القانونیة وأنشطة المحاسبة

000000000Activities of head offices; management consultancy activitiesأنشطة المكاتب الرئیسیة، واألنشطة االستشاریة في مجال اإلدارة

 000000000Architectural and engineering activities; technical testingاألنشطة المعماریة والھندسیة، واالختبارات الفنیة والتحلیل
and analysis

000000000Scientific research and developmentالبحث والتطویر في المجال العلمي
000000000Advertising and market researchأبحاث اإلعالن والسوق

000000000Other professional, scientific and technical activitiesاألنشطة المھنیة والعلمیة والتقنیة األخرى
000000000Veterinary activitiesاألنشطة البیطریة

000000000Totalالمجموع

Administrative and Support Service Activities 000000000أنشطة الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم
000000000Rental and leasing activitiesاألنشطة اإلیجاریة
000000000Employment activitiesأنشطة االستخدام

 000000000Travel agency, tour operator, reservation service and relatedوكاالت السفر ومشّغلو الجوالت السیاحیة وخدمات الحجز واألنشطة المتصلة بھا
activities

000000000Security and investigation activitiesأنشطة األمن والتحقیقات
000000000Services to buildings and landscape activitiesأنشطة تقدیم الخدمات للمباني وتجمیل المواقع

األنشطة اإلداریة للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب وغیر ذلك من أنشطة الدعم 
 000000000Office administrative, office support and other businessلألعمال

support activities

000000000Totalالمجموع

 000000000Public Administration and Defence; Compulsory Socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 Security

 610000005Public administration and defence; compulsory socialاإلدارة العامة والدفاع؛ والضمان االجتماعي اإللزامي
 security

610000005Totalالمجموع
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Education 000000000التعلیم
Education 1123600000التعلیم

1123600000Totalالمجموع

Human Health and Social Sork Activities 000000000األنشطة في مجال صحة اإلنسان والعمل االجتماعي
312000000Human health activitiesاألنشطة في مجال صحة اإلنسان

000000000Residential care activitiesأنشطة الرعایة مع اإلقامة
000000000Social work activities without accommodationأنشطة العمل االجتماعي، دون إقامة

312000000Totalالمجموع

Arts, Entertainment and Recreation 000000000الفنون والترفیھ والتسلیة
000000000Creative, arts and entertainment activitiesاألنشطة اإلبداعیة والفنون وأنشطة الترفیھ

000000000Libraries, archives, museums and other cultural activitiesأنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف واألنشطة الثقافیة األخرى
000000000Gambling and betting activitiesأنشطة ألعاب القمار والمراھنة

000000000Sports activities and amusement and recreation activitiesاألنشطة الریاضیة وأنشطة التسلیة والترفیھ
000000000Totalالمجموع

Other Service Activities 000000000أنشطة الخدمات األخرى
1392200000Activities of membership organizationsأنشطة المنظمات ذات العضویة

110000000Repair of computers and personal and household goodsإصالح أجھزة الحاسوب والسلع الشخصیة والمنزلیة
220000000Other personal service activitiesأنشطة الخدمات الشخصیة األخرى

16122200000Totalالمجموع

أنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا؛ وأنشطة اُألَسر المعیشیة في إنتاج 
 000000000Activities of Households as Employers; Undifferentiatedسلع وخدمات غیر ممیَّزة الستعمالھا الخاص

 Goods- and Services-Producing

000000000Activities of households as employers of domestic personnelأنشطة اُألَسر المعیشیة التي تستخدم أفرادًا للعمل المنزلي

األنشطة غیر الممّیزة إلنتاج السلع والخدمات التي تقوم بھا اُألَسر المعیشیة 
 000000000Undifferentiated goods- and services-producing activities ofالستعمالھا الخاص

private households for own use

000000000Totalالمجموع

Activities of Extraterritorial Organizations and Bodies 000000000أنشطة المنظمات والھیئات غیر الخاضعة للوالیة القضائیة الوطنیة
000000000Activities of extraterritorial organizations and bodiesأنشطة المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة والسفارات والقنصلیات األجنبیة

000000000Totalالمجموع

41000000041Not Statedغیر مبین
41000000041Totalالمجموع

26320278000046Warty Naheiah Rural Totalمجموع ریف ناحیة وةرتَي
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