
 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  المواد الغذائية 1)

  العمل على الطين، الجبس، الحجر، الزجاج وما يماثلهم 2)

  )بما في ذلك المعادن الثمينة  (العمل على المعادن  3) 

  الخشب ومشتقاته وما يماثله العمل على 4)

  الصوف و المواد المماثلة العمل على ) 5

  أو النسيج القماش العمل على ) 6

  الجلود على العمل ) 7

 المواد المختلفة العمل على ) 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصناعة التقـليدية 

 I   لفنيةا  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  ةــواد الغذائيــالم– 1
 

  تحديد النشاط الحرفي   رمز النشاط  
 وتسمية النشاط الرئيسي

 النشاطات الثانوية  وىــالمحت

 
01-01-001 

(*) 

 

  حرفي مكرر لزيت الزيتون 
  .زيتون)عصر و تكرير تقليدي لل(

 

   .يت الزيتوناالستخراج التقليدي لز  -
   .تصفية ومعالجة زيت الزيتون -

 

بيع و استغالل بقايا  -
  الزيتون 

 
01-01-002 

(*) 

 

  في الطحنحرفي 
  .حونة)ا(ط 
  

 

 ةـــالفرين، البرغل ة للدقيقـصناعة تقليدي -
   .و الحبوب

 تحضير بذور الحبوب الموجهة للتغذية -
   .إلخ )…(فريك ، دشيشة 

 

  بيع بقايا الحبوب  -
الحبوب عليب  ت -

   المطحونة و مشتقاتها 

 
01-01-003 

 

  عجائن الغذائية التقليديةالحرفي صانع 
  )التقليديةالعجائن الغذائية  صناعة(

 

صناعة تقليدية للعجائن الغذائية  -
  .و الكسكس المختلفةالتقليدية 

 

تعليب  العجائن  -
  الغذائية

 
01-01-004 

 

  حرفي صانع الحلويات التقليدية 
  .اعة الحلويات التقليدية )(صن

 

  : التقليديةحلويات الصناعة  -
مقروط، قلب اللوز ال سفنج، الزالبية،ال

    .ات أخرىـــوحلوي

 

مشروبات  بيع  -
أو باردة   ساخنة 

  الفوري.لإلستهالك 
تعليب الحلويات 

  التقليدية.
 

01-01-005 

  

   .ير الفواكهبحرفي مختص في تص
  .الفواكه ) تصبير(

  

بري التقليدي للفواكه و صناعة التص -
   املرىب.

  

  الفواكه المصبرة تعليب -
  و المربى

 
01-01-006 

  

و             حرفي مختص فـي حفـظ الفواكـه
    (حفظ الفواكه و الخضر)الخضر

  

  الحفظ التقليدي  للفواكه و الخضر  -
  

 الخضر  تعليب -
  و الفواكه المحفوظة

 
01-01-007 

  

  الخبز التقليدي. صانــعحرفي 
  )الخبز التقليدي(صناعة 

 

المنزلــــي  صــــناعة الخبــــز التقليــــدي -
   بمختلف أنواعه

  

  
01-01-008 

  

(صـناعة    حرفي صانع منتجات من التمـور 
  منتجات من التمور)

  

صــناعة مختلــف المنتجــات مــن التمــور  -
  معجون...)ال(الغرس، 

  

 
01-01-009 

  

  فــــــــــي الصــــــــــناعة التقليديــــــــــة للســــــــــكرحرفــــــــــي 
  سكر)التقليدية لل صناعة ال(

  

    سكر الشكال من ألصناعة مختلف  -

 
01-01-010 

  

حرفـــي محضـــر لألعشـــاب النباتيـــة المســـتعملة 
فــــــــي الطــــــــبخ (تحضــــــــير األعشــــــــاب النباتيــــــــة 

  المستعملة في الطبخ)

  

كــل أشــغال جمــع و تجفيــف و تحضــير  -
و تعليب األعشـاب النباتيـة المسـتعملة فـي 

  الطبخ

  

األعشاب  تعليب -
  النباتية 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  الطين ، الجبس ،الحجر الزجاج و ما يماثلهم  العمل على  – 02
 

 تحديد النشاط الحرفي   رمز النشاط
 و تسمية النشاط الرئيسي  

 النشاطات الثانوية    وىــالمحت

 
01-02-001 

 

  

  .حرفي نافخ الزجاج
  (نفخ الزجاج)

  

  

    تشكيل الزجاج بالنفخ -
   الزجاجصناعة تحف التزيين من  -

  

 
01-02-002 

(*) 

  

  في األشغال على الزجاج حرفي 
  .)(صناعة األدوات الزجاجية 

  

  تزيين الزجاج -
  النقش على الزجاج. -
  أشغال ترصيف الزجاج. -
  

  

 
01-02-003 

 

  

  الطين  في تدوير و تشكيلحرفي 
)محضر الطين(  
 

  

  كل أشغال تحضير الطين-
  

  

  بيع الطين الخام  -

 
01-02-004 

*)(  

  

تدوير (            الطين خراطة   حرفي في
  الطين) و تشكيل

 

  

    الطينتدوير و تشكيل كل أشغال  -

 
01-02-005 

  

  .حرفي صانع الفخار
    .(صناعة الفخار)

  

صناعة األواني المنزلية و تحف  -
 و الفخارالمحمي   التزيين من الطين 

  الرفيع.
   

  

 الطالء  صناعة -
الخزفي غير 

  الصناعي.

 
01-02-006 

(*) 

  

  .و الزليج حرفي صانع الفسيفساء
  .)و الزليج الفسيفساءصناعة  (

 

و      اءــصناعة و تشكيل الفسيفس -
   .)مواد و تحف للديكور( الزليج

  التزيين . مصنوعات  تركيب -

  

كــــل أشــــغال التــــرميم -
ـــــــــــــة بـــــــــــــالتحف  المتعلق
الفنيـــة المصـــنوعة مـــن 
 الفسيفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  و الزليج.
  

 
01-02-007 

  

  حرفي خزاف 
  .(الخزف الفني )

  

للتــــزيين  نفعيــــة و  صــــناعة تحــــف فنيــــة -
    من الخزف الفني

الخزفـــــــــــي غيـــــــــــر  الطـــــــــــالء  صـــــــــــناعة -
  الصناعي

  
  
  

  

 أشغال الوضع -
و الترميم و الصيانة 

  للمنتجات الخزفية 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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01-02-008 

 

  

  و حجر األردواز. حرفي نحات على الحجر
  .واز)(النحت على الحجر و حجر األرد

  

  

ــــــــتشـــــــكيل و صقو نحـــــــت  - ــــــــل الحجـ ر و ـ
  .حجر األردواز

  صنع األرصفة و البالطات وحواف  -
ـــة و  الحجـــر  الرحـــى مـــناألرصـــفة الحجري

    .للطحن و الشحذ و السن
  

  

صناعة الرحى من  -
الحجر الموجه 

لإلستعمال العائلي أو 
  التزيين.

 
01-02-009 

  

  .رخامفي النحت على ال حرفي 
  .) لرخاما النحت على( 

  

صنع التحف المنحوتة من الرخام  -
و       للزخرفةاء ــحجر البن الصوان،
   .إلخ…م و القبور ــــالمعال

    .صقل الرخامو  نقشو  تشكيلو نحت   -

  

 
01-02-010 

  

  .حرفي جباس
  .( صناعة الجبس ) 

  

و النقش على  كل أعمال الجبس الفنية -
   الجبس.

  

األشغال الصغيرة  -
   .لدهنللبناء و ا

  
 
    01-02-011 
 

  

  حرفي صانع تحف للتزيين من الرمل.
 (صناعة تحف من الرمل الطبيعي).

 

  

إســــتخراج وردة الرمــــال و تحويلهــــا إلــــى  -
  منتوج للتزيين.

 صناعة لوحات للتزيين من الرمل. -

كل األشغال المرتبطـة بصـناعة التحـف  -
  من الرمل للتزيين الداخلي.

  

  

  
  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  معادن ( بما في ذلك المعادن الثمينة )ال  العمل على - 03
  

 تحديد النشاط الحرفي   رمز النشاط
 و تسمية النشاط الرئيسي  

 النشاطات الثانوية    وىــالمحت

 
01-03-001 

  

  البرونز مواد من حرفي صانع
   .على البرونز ) أشغال( 

  

كل أعمال النقش على البرونـز و إنتـاج تحـف فنيـة مـن -
  البرونز .

  

  

لى التحف النقش ع -
الفنية من المعادن 

  الثمينة 
 

02-03-001  
(*)  

  

   الفنية. حرفي صانع الحدادة
  .( الحدادة الفنية )

  

  .كل أشغال الحدادة الفنية-
  .الخ… المناراتصناعة الشمعدنات و الثريات و  -
األبــواب،  كــل األدوات و المــواد المصــنوعة مــن الحديــد -

    ...إلخ.سياجالالشبابيك، 
  

  

 
03-03-001  

(*)  

  

  النحاس مواد منحرفي صانع 
  .(صناعة أدوات من النحاس )

  

  النحــاسصناعة مواد من  -
ـــــات  ق الشــــاي و القهــــوة، أكــــواب ــــــأباري ،، أطبــــاق(مزهري

  .الخ)…الشاي
ـــصــناعة مــواد نحاســية منحوتــة و منقوشــة للتزيي - ن و ــ

       .التأثيث
  

  

  
04-03-001  

  

  

  حرفي في الضغط على النحاس
  لنحاس)(ضغط ا

 

  

  كل أشغال الضغط و النقش على النحاس. -
 

  

 
05-03-001  

 
 
 
  

  

  حرفي نقاش
  .( النقاشة ) 

  

    .كل أعمال النقش على المعادن -
  .( النحاس، البرونز، القصدير و غيرها )

صــــــناعة أدوات منقوشــــــة ( أطبــــــاق، علــــــب ) موجهــــــة   -
  .للتزيين
  
  

  

 
  

06-03-001  
 

 
 
 

  

 

  ية حرفي صانع األسلحة التقليد
  .سلحة تقليدية )صناعة األ(

 

 لالحتفـاالتمة الموجهة ـصناعة األسلحة التقليدية القدي -
ـــــو النشــــاطات الثقافي ـــــة و الفلكلوريـ ة، ـطبنجــــ ،( بنــــادق  ةــ

  .الخ )…سيوف 
  صناعة كل األسلحة القديمة للتزيين و الزخرفة.  -
  
  
  

 

تصليح و ترميم  -
   .األسلحة التقليدية



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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07-03-001  
  

 

  حرفي صانع الحلي التقليدية 
  الحلي التقليدية )صناعة ( 
  

  

منقوشــة مــن الو  ةلمرصــعا مــوادالو صــناعة المجــوهرات  -
  ة ــة و المعادن العاديـالفض

م، ســـاعات صــــغيرة، ـخواتـــ ،سليســــالت،ة ـــــ، سلسلســـاورأ(
  الخ . )…أحزمة،عقود  ،قالدات،األذن  طأقرا
  عة الحلي صناعة العنبر و المرجان الموجهة لصنا -

  .التقليدية
  

  

تصليح الحلي  -
  التقليدي

 
08-03-001  

  

  

  حرفي مطرق على الحديد التقليدي 
  .)الفنيةحدادة ال(

  

صـناعة المعــدات و اللــوازم الفالحيــة و كــل األدوات أو  -
المـــــــواد المصـــــــنوعة مـــــــن الحديـــــــد المطـــــــروق ( األبـــــــواب 

  .الخ)…القضبان ،الشبابيك

  

  .تلحيم -
  .تالحيوانانعل  -
ح ـتصلي -

و       داتـــالمع
   .األدوات الفالحية

  
  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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 04- العمل على  الخشب ومشتقـاته و ما يماثله
 

  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط
  و تسمية النشاط الرئيسي  

  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

 
01-04-001  

 
 
 

  

المنــــافيش  حرفــــي صــــانع الغرابيــــل و
  الغرابيل و المنافيش)صناعة (

  

و األدوات  المنـــــافيش (المشـــــط)الغرابيـــــل و  صـــــنع -
  األخرى المستخدمة في العمل التقليدي للصوف .

  

        ح الغرايبل ـــتصلي -
  منافيشو ال

ة ــات الساللـيع منتوجـب - 
  .و الحلفاء

  
 

02-04-001  
  

  

    .حرفي صانع األدوات الخشبية
 .( صناعة األدوات الخشبية )

  

 

و أوانـــــــــــي المائـــــــــــدة صـــــــــــناعة األدوات المنزليـــــــــــة  -
المصــــــــنوعة مــــــــن الخشــــــــب (مغــــــــارف، مالعــــــــق، 

ـــــــاق ،شـــــــوكات، صـــــــحون لوحـــــــات مســـــــواط،  ،أطب
  )الخ…لفة لصناعة الحلوىللتقطيع، 

صــــــــــــــناعة أعمــــــــــــــدة المكــــــــــــــانس، المعــــــــــــــاول و  -
 ...إلخسالفؤو 

  

  

 
03-04-001  

 (*)  

  

   .حرفي نجار فني
 .( النجارة الفنية )

  

  

ل صــنع األثــاث الخشــبي المنقــوش و المرصــع و كــ -
  أدوات التأثيث الفني .

    .صنع األلواح الخشبية لكساء الجدران
  

  

الخشبي و  ثاثترميم األ -
  .األثاث الفني

 إنتاج مواد التلبيس -

   
 

04-04-001  
  

  

  حرفي مذهب و نقاش على الخشب 
  .) تذهيب ونقش الخشب( 

  

              ل الخشب وٕاتمامهــصنع وتشكي -
  خشب).(تذهيب، النحت و النقش على ال

  صنع كل األشياء الخشبية المذهبة و المنقوشة. -
  

  

تصـــــــــــــــــــليح و تـــــــــــــــــــرميم  -
المنتجــــات الخشــــبية الفنيــــة 

  هبة والمنقوشة.لمذا

 
05-04-001  

 
 

  

  حرفي ملبس  الخشب.
  (فن تلبيس الخشب).

  

صـــناعة كـــل منتجـــات التلبـــيس الخشـــبية و ثانويـــا  -
  من المعادن بمختلف األلوان للتلبيس 

ين األثـــــاث بواســـــطة  المنتجـــــات كـــــل أشـــــغال تـــــزي -
الخشـــبية  فـــي  شـــكل أوراق رقيقـــة مشـــكلة لرســـومات 

  مختلفة 

  

صناعة الطاوالت     و  -
المناضـــــــد الصـــــــغيرة     و 

  .الملبسة

  
06-04-001  

  

  

ة حرفــــــــي صــــــــانع المعــــــــازف الوتريــــــــ
  .ةالتقليدي

 ( صـــــــــناعة آالت العـــــــــزف الوتريـــــــــة
  .) التقليدية

  

  

   الوترية .ية صنع اآلالت الموسيقية التقليد -
،كـــويترا دربـــاب ،إمزا( العـــود، الكمنجـــة، المونـــدول، ال

  .الخ )..القمبري
  

  

 و ترميم و بيع صليحت -
اآلالت الموسيقية التقليدية 

  الوترية 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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07-04-001  

  
  
  

  

ــــــــي صــــــــانع اآلالت الموســــــــيقية  حرف
  .التقليدية

( صـــــــــــــــــناعة اآلالت الموســـــــــــــــــيقية  
  .التقليدية )

  

  

مــــــر القربــــــة، الدربوكــــــة، صــــــناعة المزامــــــر، و مزا -
الطبـــــول الــــــدف و كـــــل اآلالت الموســــــيقية التقليديــــــة 

  بإستثناء اآلالت الموسيقية الوترية . 

  

و ترميم و بيع تصليح  -
 اآلالت الموسيقية التقليدية

  . غير الوترية

  
08-04-001  

  
 

  

    دوات الصغيرة.حرفي صانع األ
  .( صناعة المناضد )

  

التقطيع و  أدوات صغيرة عن طريق صناعة -
و العاج  ،و التشكيل من الخشب الصلب الجمع
  و الصدف و البالستيك....إلخ        العظام

 (صناعة الصناديق و الشطرنج و النرد و األلعاب 
  . و مستلزمات التدخين)

  

  

  
09-04-001  

  

  

  .نو القر  في تشكيلحرفي 
  .( تشكيل مادة القرن )

  

  ينن موجهة للتزيو القر  من صناعة مواد -
  االت أخرى ـو استعم

  .الخ)…( مشط، قرون األحذية
  

  

  
10-04-001  

  
  

  

  .حرفي صانع الغليون
  .( صناعة الغليون ) 

  

  صناعة الغليون و غيره للمدخنين -
  .الخ )…و المباسم  ( علب العاطوس  
  .الغليونصمامة صناعة  -
  

  

  
  

11-04-001  
  

  

حرفـــــــــــــي صـــــــــــــانع األدوات الفنيـــــــــــــة 
ــــــمـــــن الخشـــــب الرفي المصـــــنوعة ع ( ـ

صــــــناعة مــــــواد فنيــــــة مــــــن الخشــــــب 
  .الرفيع )

  

ة و ـــــــــــزينلل الصـــــغيرة و أدوات اـــــــصـــــناعة التماثي -
ـــــــــــــــــــــةـالزخرف ـــــــــــــــــــــو الثري                     ـ و ات ــــ

   .و أشياء فنية أخرىالصناديق الصغيرة 

  

  
  

12-04-001  
(*)  

  

  .حرفي صانع الساللة
  .) الحلفاءو الساللة  ( صناعة 

  

  الســــــاللة و الحلفــــــاء المنتجــــــات مــــــنصــــــنع كــــــل  -
أخـرى، حبـال  انـيالسـالل و أو  ،الحصائر  الزرابي (

ـــــزيين المقاعـــــ د و ظهـــــور المقاعـــــد، ـمســـــتعملة فـــــي ت
راض غــدع، المــراوح قبعــات القــش، المكــانس و أاالبــر 

  .أخرى لإلستعمال المنزلي)

  

  
13-04-001  

  

  

حرفي صانع منتجات  من الخيزران 
  لروطان و القصبو ا

ــــــزران   منتجــــــات(صــــــناعة  مــــــن الخي
  و الروطان) 

  
  

  

  صـــناعة كـــل منتجـــات مـــن الخيـــزران و الروطـــان -
  و القصب

  

منتجـــــات التصـــــليح كـــــل  -
المصنوعة مـن الخيـزران و 

  الروطان و القصب.



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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14-04-001  

  

  

  حرفي صانع األسيجة من القصب.
  (صنع األسيجة من القصب)

  

  

علــــى القصــــب الموجهــــة لصــــناعة كــــل األشــــغال  -
  األسيجة القصبية و قصب التسقيف

  

صـــــــنع كـــــــل المنتجـــــــات   -
  األخرى من القصب.

  
15-04-001  

  
  

  

صـــــناعة مـــــواد مختلفـــــة مـــــن ســـــعف 
  النخيل

(صــــناعة مــــواد مختلفــــة مــــن ســــعف 
  النخيل).

  

  

    سعف النخيلمختلفة من صناعة أدوات  -

  
16-04-001  

  
  

  

حرفـــــي صـــــانع منتجـــــات فنيـــــة مــــــن 
  ين الفل

  (صناعة منتجات فنية من الفلين)
  
  

  

    فنية من الفلينالمنتجات الكل أشغال صناعة  -

  
17-04-001  

  

  

حرفــــــي فــــــي النحــــــت علــــــى خشــــــب 
  النخيل (النحت على خشب النخيل)

  

  كل أشغال النحت على خشب النخيل  -
  صناعة تحف من خشب النخيل. -

  

  

  
18-04-001  

  

  

  حرفي صانع مصفيات زيت الزيتون
  عة مصفيات زيت الزيتون)( صنا

  

  

كـــل أشـــغال صـــناعة مصـــفيات زيـــت الزيتـــون مـــن  -
  مادة الحلفاء الرافية...إلخ

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  الصوف و المواد المماثلة  العمل على- 05

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

  
 

01-05-001  
  

  

    .حرفي محضر الصوف
   .ير صوف الجز )(تحض

  

  

ـــــف  - كـــــل أشـــــغال تحضـــــير الصـــــوف مـــــن غســـــل ، تنظي
و المعالجـــة  إزالـــة المصـــالة، ق الصـــوف ومشـــتمشـــيط و 
    .ضد العتة 

  

بيع كل المواد  -
األولية الموجهة 
  للمنتجات الصوفية . 

  
  

02-05-001  
(*)  

  

ــــي غــــ ــــوط. زل الصــــوفاحرف  و الخي
  .) و الخيط (غزل الصوف

  

  . لخيوطغزل الصوف و صناعة ا -
   

  

 _ بيع كل األدوات
و اللوازم  الصغيرة

الموجهة للعمل على 
  الصوف

  
  

03-05-001  
   

  

  

   .تقليدي حرفي صباغ
   .(صباغة تقليدية )

  

  كل أشغال الصباغة على الخيوط و الخيوط المغزولة  -
  

 التقليدية الصباغة -
على كل المنتجات 

  المنسوجة
  

04-05-001  
(*)  
  

  

    .التقليدية حرفي صانع الزرابي
   ).التقليدية صناعة الزرابي(

  

    التقليديةصناعة الزرابي  -
  

تـــــــــــــرميم الزرابـــــــــــــي  -
  التقليدية

  
005-05-01  

(*)  

  

  .تقليدي حرفي نساج
    .(النسيج ) 

  

الخالصــة أو  أو الوبريــة صــناعة المنســوجات الصــوفية -
  .ة للبس و التأثيث ـالممزوج

واد أوليــــة الصــــوفية و الوبريــــة مــــن مــــ صــــنع األغطيــــة -
  أخرى. 

صـــــناعة األلبســـــة المنســـــوجة مـــــن الصـــــوف و الحريـــــر و 
  الوبر و من شعر الحيوانات

    (برنوس، قشابية، حايك، نونة، غطاء الرأس و العنق) 
  أو ما يماثلها. صناعة المنسوجات الحريرية -
    .صناعة الستائر المنسوجة -

  

  
006-05-01  

  

  

 لبســة بالحبــكفــي صــناعة األحرفــي 
  ) اليدوي  حبكال(
  

  

  المتعلقة بحبك المالبس اليدوية شغالاألكل  -
  

  

 صناعة منتجات -
   لكروشي ا باستعمال
  و اإلبرة

  
  

007-05-01  
  

  

  األفرشة  ملئحرفي في 
  األفرشة) ملئ(
  

  

  بمختلف المواد.أفرشة ملئ  -
  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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   النســيجو  أالعمل على القماش  - 06 
   

  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط
  و تسمية النشاط الرئيسي  

  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

  
01-06-001  

  
  

  

حرفــي طــراز علــى القمــاش (الطــرز 
  .على القماش)

  

  كل أشغال الطرز على كل أنواع القماش -
  

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعة  -
ا و ـالمخرمـــــات يدويـــــ

أشــــــــــــــــياء صــــــــــــــــغيرة 
  ةــمخرم

  
  

02-06-001  
  

  

 حرفــي رســام علــى القمــاش  (الرســم
    .)شاــــــعلى القم

  

  

    القماش ة للرسم الزخرفي علىـــكل األشغال اليدوي-

  
03-06-001  

  

  

ـــــــاط  حرفـــــــي ـــــــة  الاأللبســـــــة خي تقليدي
    .األلبسة التقليدية ) خياطة(

  

  

ـــــاأللبســــة التقليدي خياطــــة - مــــن القمــــاش أو الصــــوف أو ة ــ
  القطن أو الوبر أو الحرير .

 التشاو ال تخياطة و تزين الخمارا -

  

  

  ترقيع المالبس -

  
04-06-001  

  

  

حرفــــــي صــــــانع القبعــــــات التقليديــــــة 
   .(صناعة القبعات التقليدية )

  

  صناعة القبعات التقليدية  -
   .ي ، عمائم ، قبعات نسائية )ش(شوا

  

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  العمل علىالجلود- 07

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
النشاطات    وىــالمحت

  ية  الثانو 
  

01-07-001  
  
  

  

  حرفي دباغ الجلود
  للجلود) (دباغة تقليدية 
  
  

  

  كل أشغال الدباغة و تحضير الجلود  -
ـــاج كـــل أنـــواع الجلـــود المدبوغـــة و - تحضـــير اإلهابـــات إنت

    .لالستعماالت الخاصة

  

بيــــع الصــــوف  -
المســـــترجعة مـــــن 

  اإلهابات 

  
02-07-001  

(*)  
  
  

  

ــــــة الجلد المنتجــــــات حرفــــــي صــــــانع ي
   الفنية

  الفنية ) يةالجلد المنتجات(صناعة  
  

  

  الحقائـــــب:الجلديـــــة التقليديـــــة   المنتجـــــاتصـــــناعة كـــــل  -
الغالفــــــات  وأكيــــــاس النقــــــود  وت ظــــــافاالح و المحــــــافظو 

 واألحزمــــة و  الصــــناديق الجلــــوس و داتو وســــا ةـــــــالمنقوش
أدوات الصــــــــــــيد  ولــــــــــــوازم الســــــــــــفر  واللـــــــــــوازم المكتبيــــــــــــة 

  ...إلخالجلدية
  

  

 تصـــــــــــــــــــــــــــــــليح -
  المنتجـــــــــــــــــــــــــــــــــات

  الفنية. الجلدية

  
03-07-001  

  

  

  حرفي سراج 
  السروج ) البردعة (صناعة 
  

  

  عدة الرواحل صناعة  -
  صناعة سروج الخيل  -

  

تصـــــــــــــــــــــــــــــــليح  -
  السروج 
  و البرادع

  
04-07-001  

  

  

  حرفي طراز على الجلد 
  (الطرز على الجلد )

  

  

    كل أشغال الطرز على الجلود  -

  
05-07-001  

  

  

ــــــة  البــــــابوج حرفــــــي صــــــانع و األحذي
  الساقية.

  (صناعة األحذية التقليدية )  

  

حسـب الطلـب و األحذيـة  على المقـاس صناعة األحذية -
 البـابوجو  الحزمات و أحذية طويلة و  أحذية(     التقليدية 

    )..إلخ..النعال والصنادل  و
  

  

 كلتصليح  -
    أنواع األحذية.

  

  
06-07-001  

  

  

  هيب الفني حرفي في التجليد و التذ
  ) فني (تجليد و تذهيب

  

  بومات  لألاهيب الكتب ، المؤلفات و ذأشغال تجليد وت -
  ترميم المخطوطات و المؤلفات القديمة. -
  

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  العمل على المواد المختلفة- 08

  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط
  و تسمية النشاط الرئيسي  

  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

  
01-08-001  

  

  

  الفواكه   األزهارحرفي صانع 
ـــــــــــــــــات االصطناعيـو الحيوانــــــــــــــــ (     ةــ
و      هــــــــــــالفواك األزهــــــــــار وصــــــــــناعة 

  .الحيوانات االصطناعية)

  

و الفواكــــه و الحيوانــــات  األزهــــارصــــناعة  -
االصـــطناعية بالقمـــاش و البالســـتيك و مـــواد 

و       أخرى الستعمالها في تـزيين المالبـس
     .الداخليةزخرفة ال

  

  
02-08-001  

  
  

  

    .حرفي صانع التحف
  (صناعة التحف)

  

صــــــــــناعة التحــــــــــف الزخرفيــــــــــة الصــــــــــغيرة  -
المعـــــــــــدن    ،امـــــــــــــ( الرخ ف المـــــــــــوادـــــــــــــبمختل

، العظــام  الخــزف ،العــاج ،البرونــزاألبنــوس، 
ــــخ )… صــــدفياتال و كــــل التحــــف الفنيــــة  .إل

    .الموجهة للتزيين
  

  

  
03-08-001  

  

  

حرفي في صناعة التحف من الصـدف 
  ة تحف صدفية)(صناع

 

كــل أشــغال صــناعة التحــف مــن الصــدف  -
  .و الحصى

  
  
  

  

  
04-08-001  

  

  

  .حرفي مقشش طبيعي
  (التقشيش الطبيعي) 

  

و التغليـــف كـــل أشـــغال التقشـــيش الطبيعـــي -
   .إلعطاء الحيوانات الميتة صفتها الطبيعية

  

بيـــــــــــــــــــــــع الحيوانـــــــــــــــــــــــات  -
  .المقششة

كــل أشــغال الحفــاظ علــى -
  الحيوانات المقششة.

  
  

05-08-001  
  
  

  

ـــــــلألمع  محضــــــر حرفــــــي  و         اءـ
  ن ـالمصاري

  تحضير االمعاء و المصارين)(

  

معالجــــــة و تحضــــــير األمعــــــاء الموجهــــــة  -
(أوتـــــار اآلالت غيـــــر غذائيـــــة  الســـــتعماالت

  الموسيقية  و األدوات الرياضية)
  

  

  
006-08-01  

  

  مزخرفحرفي رسام و 
  الزخرفة)(الرسم و 

  
  

  

   رفةالزخكل أعمال الرسم و -
  

  بيع اللوحات الفنية. -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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07-08-001  
  

  

  حرفي خطاط
  (فن الخط)

  

  

  كل أشغال الخط (الفتات، ملصقات...) -
  

  

  
08-08-001  

  

  
  
  
  

  حرفي صانع الخيم التقليدية 
  الخيم التقليدية )الصناعة  (
  

  

  م التقليديــــــة  مــــــن الصــــــوفـصــــــناعة الخيــــــ-
    من الجلد بالشعر. و

  

  مـع الخيـترقي -
  ستلزمات الخيـم.بيع م

  
09-08-001  

  

  

مــــــن  الصــــــابون حرفــــــي فــــــي صــــــناعة 
    المعصور  الزيتونعجينة 

 الزيتـونعجينة من  الصابون (صناعة 
  ) المعصور

  

  

 الزيتـــــونعجينـــــة صـــــناعة الصـــــابون مـــــن  -
  . المعصور

  

  
10-08-001  

  

  

  حرفي حفار اآلبار
  (حفر اآلبار)

 

  بار المياه آلالحفر التقليدي  -
اآلبار و قنوات صـرف  صيانة و تنظيف -

 المياه

  

  

  اآلباربناء  -

  
11-08-001  

  

  

  حرفي في ترميم األشغال الفنية
  (ترميم األشغال الفنية)

 

 ترميم األشغال الفنية -

(أبــــــــواب، نوافــــــــذ، فسيفســــــــاء، الــــــــبالط، 
  حيطان، أسقف...)

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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تحويل المرتبطة بقطاع المناجـــم و نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة أو ال ) 9

  المقالع.

نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع الميكانيـك و  ) 10

  الكهرباء.

  و التحويل المرتبطة بقطاع الحديد.أنشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج  ) 11

  و الصناعة أو التحويل المرتبطة بالتغذية.أة الحرفية لإلنتاج نشاطات الصناعة التقليدي ) 12

  نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج و التحويل المرتبطة بقطاع النسيج و الجلود. ) 13

نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة أوالتحويل المرتبطة بقطاع الخشب التأثيث،  ) 14

  دوات المنزلية.الخردوات و األ

نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة أو التحويل المرتبطة بقطاع األشغال  ) 15

  العمومية للبناء ومواد البناء.

  نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج المواد المرتبطة بقطاع الحلي. ) 16

 لمواد المختلفة.نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية إلنتاج ا ) 17

 
 

  الصناعة التقـليدية     

II   إلنتاج المواد  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.

16

  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة 09
 .و التحويل المرتبطـة بقطاع المناجــم و المقـالعأ

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
النشاطات    وىــالمحت

  الثانوية  
  

01-09-002  
(*)  
  

  

  الحجارة.حرفي قالع 
  ع الحجارة ) (استغالل مقال

  

  استغالل مقالع حجارة النحت للبناء  -
    .و الصناعة

  ...إلختكسير الحجارة و صناعة الحصى  -
  

  

  
  

02-09-002  
(*)  

  

  حرفي مستغل الرمل 
  (استغالل الرمل )

  

    .استخراج وتحضير الرمل -
    .استخراج المعادن الطمية -

(الرمال الصـناعية ، رمـال البنـاء ، الحصـى ، الحصـباء 
  والرمل الموجه للتزين). ةـالحصي

  

  

  
03-09-002  

(*)  

  

  حرفي محضر الجبس 
  (استخراج و تحضير الجبس ) 

  

  

    معالجته.استخراج الجبس و سحقه و باقي أشكال -

  
  

04-09-002  
(*)  

  حرفي محضر أحجار الجير
   .(استخراج و تحضير أحجار الجير )

     .استخراج وسحق و معالجة أحجار الجير-

  
05-09-002  

(*)  

  

حرفي مستغل مقالع الصلصال أو 
الطين (استغالل مقالع الصلصال أو 

   .الطين )
  

  

و       راج الصلصـــال الخزفـــي (طـــين الخـــزف ـــــاستخ-
   )المستعمل في صناعة منتوجات الفخار المقاومالطين 

  

  
06-09-002  

(*)  

  

المقـالع  منتجات حرفي محضر مختلف
 منتجــات (اســتخراج و تحضــير مختلــف

المقــالع غيــر المســتعملة فــي مــواد البنــاء 
(  
  
  
  
  

  

ــــدولميت، وتحضــــير  الجيــــر،  اســــتخراج - الطباشــــير، ال
ـــخ ـــان إل ـــة مثـــل حجـــر الخف الموجهـــة … الكواشـــط الطبيعي

  .خرى غير مواد البناءاأل ستعماالتلال
  
  
  
  

  

  
07-09-002  

  

حرفي محضـر ملـح البوتـاس (إسـتخراج 
 

    حضير ملح البوتاسوت استخراج -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  وتحضير ملح البوتاس)  (*)
  

  

  
08-09-002  

(*)  

  

  .حرفي محضر األمالح
  (إستخراج وتحضير األمالح)

  

  إستخراج ملح المناجم -
  السبخ المالحة.في إستخراج الملح عن طريق التبخر  -
و      المنزليإلستعمال لوتكرير الملح  وتنقية سحق -

  في الصناعة. 
  

  

  
09-09-002  

  
  
  

  

  محضر الزفت القار.حرفي 
  .)تحضير  الزفت القار(

  

  تحضير الزفت القار و الزفت الطبيعي. -
  

  

  
10-09-002  

  

  

  صانع الكواشط.  حرفي
  .)صناعة الكواشط(
  

  

صــــناعة الكواشــــط الطبيعيــــة أو المستحضــــرة و مــــواد  -
  الصقل  في شكل مسحوق أو حبيبات أو سائلة

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة 10
  أو التحويل المرتبطة بقطاع الميكانيـك و الكهرباء  

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
النشاطات    وىــالمحت

  الثانوية  
  

02-10-001 
(*)  
  

  

  حرفي صانع نماذج في الميكانيك 
  (صناعة النماذج الميكانيكية ) 

  

المـــواد و   نالمعـــادو  زجـــاجالصـــناعة القوالـــب و القواقـــع ( -
ونمــــــادج أخــــــرى مــــــن مختلــــــف و المطاطيــــــة البالســــــتيكية 

  المواد)
  ن مختلف الموادصغيرة م قطعإعادة إنتاج    -
  صناعة عتاد صغير خاص حسب الطلب. -
  

  

 
  

02-10-002 
(*)  

  

ــــــــي صــــــــانع لواحــــــــق  ــــــــف  حرف مختل
  المركبات .

  .)مختلف المركبات(صناعة لواحق 

  

ت للســـــيارات و صـــــنع قطـــــع الغيـــــار و أجـــــزاء التجهيـــــزا -
  الجرارات.

و         مصـابيح السـيارات و  صناعة لوحـات القيـادة -
  المرايا العاكسة.

و  ودـالوقــ اتخزانــ داتال، ســدــــاألقف و ة الحدائــدــــصناع -
  سحات الزجاج.ام
  صناعة واقيات الصدمات. -
  صناعة مختلف اللواحق  -
  

  

  
02-10-003 

(*)  

  

حرفــي صــانع قطــع الغيــار و لواحــق 
  الناريةدراجات و الدراجات ال

(صـــــــناعة قطـــــــع الغيـــــــار و لواحـــــــق 
    .)الناريةالدراجات و الدراجات 

  

رة و لواحـق ـزات الصغيــــصناعة قطع الغيار ، و التجهي -
  .  النارية الدراجات و الدراجات

  

 
004-10-02 

(*)  

  

  .مدارجحرفي صانع ال
   .) مدارج(صناعة ال 

  

  طع.و أجزاءها و الق مدارجصناعة ال -
  .إخ)…بالكريات، باإلبر مدارج(
   

  

  
005-10-02  

  

 السالسل و السالسلحرفي صانع 

   .الصغيرة
ل ســـــــــالسالســـــــــل و السال(صـــــــــناعة 

    الصغيرة)
  

  

  للسالسل و السالسل الصغيرة  ميكانيكيةالصناعة ال -
عـــــن طريـــــق  و السالســـــل الصـــــغيرة صـــــناعة السالســـــل -

  الحلقات الملحمة.

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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02-10-006 
  

  

  اتي  حرفي ساع
   .(صناعة الساعات )

  

ـــــــــب الســـــــــاعات وســـــــــ - ــــــــــعات القياصـــــــــناعة و تركي   اســ

ات و ـــــــالمنبه   ةـــــــــات الدقاقـــــــالســــاعات الجداريــــة و الساع

  األشياء المماثلة.

ـــــــب الســـــــاعات - ـــــــوازم الســـــــاعات:العقارب، عل صـــــــناعة ل

  الساعات الدقاقة، المنبهات وأدوات أخرى.

  

  

  التصليح -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج 11
 التحويل المرتبطة بقطاع الحديدو  أ 

 

  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط
  و تسمية النشاط الرئيسي  

  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

  
02-11-001 

(*)  
  

  

  حرفي سباك 
   .(السباكة )

  

  صناعة كل أنواع مواد السباكة الحرفية. -
كـــل األشـــغال المتعلقـــة بأعمـــال الســـباكة الصـــغيرة  -

  حسب النموذج.
  

  

  
02-11-002 

(*)  

  

  حرفي صانع القوالب 
  .(صناعة القوالب )

  

إنتـاج و خاصة إعـادة كل أشغال القوالب المعدنية -
القطـع الصــغيرة المنقوشـة بالقولبــة الموجهـة لمختلــف 

  .االستعماالت
  

  

  
02-11-003 

(*)  

  

مـــن المعـــادن  حرفـــي صـــانع األدوات
  مختلفةال

أدوات مــــــــــــــن معــــــــــــــادن  (صــــــــــــــناعة
   .)مختلفة

  

صــناعة الخزانــات، األحــواض والصــهاريج المائيــة -
  المعدنية.

ــــــاه  - ــــــر المي صــــــناعة األجهــــــزة المخصصــــــة لتطهي
  المنزلية.

صناعة مواد صغيرة من الصفيح والنحاس و مواد -
أخــرى مكســاة بطــالء معــدني أو المختومــة (األوانــي 

  .خ)لإ…التهوية، أجهزة التدفئة  ،أنابيبةالمقال
  

  

بيـــــــــــــــــع و تصـــــــــــــــــليح -
  .األدوات النحاسية

  
02-11-004 

(*)  

  

حرفـــــــي متخصـــــــص فـــــــي البنـــــــاءات 
  المعدنية 

   .(صناعة وسائل للبناء المعدني )

  

وكـل   صناعة الهياكل المعدنية، األبـراج، سـالليم -
  الملحقات المعدنية.  

  

ــــــــضـــــــع الهياكو  - ل و ـــ
مختلـــــــــــــــف البنـــــــــــــــاءات 

  .نيةالمعد
  

 
02-11-005 

  

  

  حرفي غلفاني
   .(صناعة الغلفنة ) 

  

تغليف ومعالجة مختلف المـواد الموجهـة لمختلـف  -
  المنزلية. االستعماالت

  صناعة المواد المطلية بالتوتياء. -
  

  

ـــــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــــــواد  - بي
  .المسترجعة

  
02-11-006 

(*)  
  

  

  حرفي صانع اللوالب و المسامير 
  .(صناعة اللوالب و المسامير)

  

 ،صـــناعة اللوالـــب و البـــزال و المســـامير للمعـــادن -
مســمار لــولبي للخشــب، براشــيم المســامير ومســامير 

  ة أخرى.لولبي

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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007-11-02  

(*)  
 

  

  حرفي مشكل الحديد
  (تشكيل الحديد و نجارة المعادن). 

  

صــناعة الصـــفائح الحديديـــة و المـــواد الحديديـــة و  -
، الســتائر، وســائل النجــارة المعدنيــة:(األبواب، النوافــذ

لوحـــــــات إعالنيــــــــة و واجهـــــــات و مغــــــــالق حديديــــــــة 
  ...إلخ)

  

  

تصــــــــليح تجهيــــــــزات  -
  مساحات األلعاب 

  
02-11-008 

 (*)  

  

ف و ـــــــــــحرفــــــــي صــــــــانع مــــــــواد التغلي
  التعبئة المعدنية

(صـــــناعة مـــــواد التغليـــــف و التعبئـــــة 
  .المعدنية)

  

  

  و التعبئة   صناعة مواد معدنية للتغليف
  يدية).(علب وصناديق صغيرة حد

  

  التصليح -

  
 

02-11-009 
 

 (*)  

  

 معدنيـــة حرفـــي صـــانع لواحـــق ومـــواد
  متنوعة معدنية صغيرة الحجم. 

   .(صناعة المواد المعدنية المتنوعة)

  

  ناعة المواد الحديدية للوازم الخياطةص -
  إلخ)…و المزالق المعدنياإلسفنج   (اإلبر 
صـــــناعة اللـــــوازم الحديديـــــة المتعلقـــــة بـــــالمظالت،  -
وغيرهــــا مــــن المــــواد المســــتعملة فــــي  األحذيــــةواد ومــــ

  صناعة الجلود.
  

  

  
02-11-010 

  
  

  

  صانع هياكل السياراتحرفي 
   .)صناعة هياكل السيارات(

  

صــــــــناعة وتركيــــــــب مســــــــطحات وحافــــــــة هياكــــــــل  -
ولواحــق مــن حديــد للســيارات و المركبــات  اتالمركبــ

  الصغيرة المستعملة للحمولة.

  

  
02-11-011 

  

  

  ة األلمنيوم.حرفي في نجار 
  (النجارة األلمنيوم)

  

  

نجـــــــــارة األلمنيـــــــــوم ومصـــــــــنوعات مختلفـــــــــة مـــــــــن  -
  األلمنيوم.

  

  
02-11-012 

  

  

  حرفي في تلحيم المعادن.
  (التلحيم).

  
  

  

    كل أعمال التلحيم على جميع المعادن. -

  
02-11-013  

  

  

حرفي فـي صـناعة الخـزائن الفوالذيـة 
  و المصفحة

و        (صــناعة الخــزائن الفوالذيــة 
  المصفحة)

 

  صناعة الخزائن الفوالذية و المصفحة -
  تركيب الخزائن الفوالذية و المصفحة -

  

تصـــــــــــليح الخـــــــــــزائن  -
  الفوالذية و المصفحة 

  
  
  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج 12
  و الصناعة أو التحويل المرتبطة  بالتغذية 

  

  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط
  نشاط الرئيسي  و تسمية ال

  النشاطات الثانوية    وىــالمحت

  
02-12-001 

(*)  
  

  

حرفـــي مكـــرر للزيـــوت النباتيـــة غيـــر 
    .زيت الزيتون

   .(معصرة الزيت التقليدية )

  

  الزيوت النباتية: استخراج -

  خامة.زيوت نباتية  -

  بقايا الزيوت النباتية المستخرجة -

  (رغيف قضمة.....إلخ) 

  .الغذائية ت النباتيةتكرير ومعالجة الزيو  -

  استخراج زيوت الحبوب-

  

  

  
02-12-002 

(*)  
  
  

  

  حيوانات رفي صانع أغذية الح
  .) للحيوانات(صناعة مواد غذائية 

  
  

  

    للحيوانات  صناعة كل المواد الغذائية -

  
02-12-003 

(*)  

  

    .حرفي خباز و حلواني
  .(صناعة الخبز و الحلويات)

  

ف الخبز ومواد الخبـازة صناعة وبيع بالتجزئة كل أصنا -

 ،المحشــي ،الراقيــة (الهالليــات، البريــوش، الخبــز الصــغير

  إلخ)…الحلويات الجافة، البسكوت

ــــــــة كــــــــل م - ــــــــع بالتجزئ ـــــــــصــــــــناعة وبي ـــــــــواد الحلويـ ات و ــ

  البسكوت.

  .صناعة و بيع بالتجزئة المواد الغنية بالحبوب -

  

طهي  -
الحلويات 

  للغير.
بيع  -

مشروبات 
لالستهالك 

  يالفور 
  

  
02-12-004 

(*)  

  
  

  .حرفي خباز
  .(خبازة) 

  
  

صــــناعة و بيــــع بالتجزئــــة كــــل أصــــناف الخبــــز و مــــواد   -
ــــــات ، البريــــــوش،الخبز الصــــــغير  الخبــــــازة الراقيــــــة (الهاللي

  .الخ )…المحشي ، الحلويات الجافة البسكويت 
  صناعة وبيع بالتجزئة ، مواد غنية بالحبوب . -
   

  

 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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 02-12-005 

  

  
  

  .نيحرفي حلوا
  .( صناعة الحلويات ) 

  

صناعة وبيع بالتجزئة كل مواد الحلويات و صناعة  -
  البسكوت و الخبازة الراقية .

(الهالليـــــــــــات ، البريـــــــــــوش،الخبز الصـــــــــــغير ، المحشـــــــــــي  
  .الخ )…الحلويات الجافة البسكويت 

  .صناعة و بيع  المواد الغنية بالحبوب -
  

  

طهي الحلويات  -
  .للغير

بيع مشروبات  -
ردة لالستهالك با

   الفوري

02-12-006 
(*)  

  

حرفي في صناعة الهالليات      و 
  الحلويات الجافة

(صــــــــناعة الهالليــــــــات و الحلويــــــــات 
  الجافة)

  

صــــــــناعة الهالليــــــــات و الحلويــــــــات الجافــــــــة و الكعــــــــك  -
  بمختلف أنواعه.

  

  بيع العصائر. -

02-12-007  
(*) 

  
  
  

  

و          حرفــي صــانع الســكريات 
  .الحلوى
    .ناعة السكريات و الحلوى)(ص

  

  .السكريةالمنتجات صناعة  -
  

  

 
02-12-008 

(*)  

  

 حرفــــــي صــــــانع العطــــــور و الــــــروائح
    الموجهة للمواد الغذائية.

  .(صناعة العطور و الروائح)

  

إنتــــاج العطــــور الطبيعيــــة المســــتعملة لصــــناعة الــــروائح  -
  .الموجهة للمواد الغذائية

  

  
02-12-009 

(*)  

  

  .لبانحرفي 
 .)ملبنة(

 

  

  

   .و مشتقات الحليب للبنصناعة تقليدية  -
  .)...إلخ ، رايب،نيغورت، زبدة، سمجبن  (

  

ــــــــف  - الحليــــــــب  تكيي
  .و مشتقاتـه

  
02-12-010 

(*)  

  

  .ةالشوكالطحرفي محول 
  .)ة(تحويل الشوكالط

  

كـــــــل األشـــــــغال المتعلقـــــــة بتحويـــــــل، تحضـــــــير وتكييـــــــف -
    .ةالشوكوالط

المكيفـــــة أو المحشـــــية  طةشـــــوكوالصـــــناعة منتوجـــــات ال -
  أوغير االمحشية.

  

تكييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  -
  الشكوالطة.

02-12-011 

  
  

حرفــــي صــــانع البســــكويت (صــــناعة 
  البسكويت)

  

صــناعة مختلــف أنــواع البســكويت (البســكويت الجــاف،  -
  قوفريط، قرون المثلجات... )

  

تكييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  -
  البسكويت.

  
02-12-012 

(*)  
  

  

الزيتـــــــون و حرفـــــــي فـــــــي تصـــــــبير و 
(تصــــــــــــــبير الزيتــــــــــــــون و  الخضــــــــــــــر
  )الخضر

  

ــــــــف الزيتــــــــون   -  .الخضركل أشغال تصبير الزيتون و  - تكيي
  و الخضر المصبــرة



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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02-12-013 

  
(*)  

  

  .حرفي محضر التوابل
  .(صناعة التوابل المتنوعة)

  

  صناعة التوابل البسيطة أو المركبة أو الممرقة  -
  ثمرة الكبر، الخردل...إلخ). ،خلال(
  

  

  الملح.تكييف  -
  تكييف التوابل.

  
02-12-014 

  
(*)  

  

  .حرفي حماص
  .(التحميص و الطحن)

  

 كــــــل أشــــــغال التحمــــــيص و الطحــــــن الخاصــــــة بــــــالقهوة  -
  و الهندباء بما فيها طحن التوابل.

  الفستق...إلخو تحميص الفول السوداني -

  

ــــــــكيي - ـــــــلـــ ، ف التواب
الفـــــــــــــول الســـــــــــــوداني  
و الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتق  

  ي.و الشا
  

02-12-015 

  

  

  حرفي في طحن القهوة 
  القهوة ) طحن(
  

  

  طحن و تكييف القهوة  -
  

ـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــكر -   بي
  و الشاي 

  
02-12-016 

 

  

  .حرفي صانع المثلجات
  .(صناعة المثلجات)

  

  .صناعة المثلجات، الكريمات المثلجة -
  

  التكييف -

 
02-12-017 

  

  

  .حرفي مكيف للمواد الغذائية
  .د الغذائية)(تكييف الموا

  

أو   تكييف كل المواد الغذائية ذات الطبيعة الصـناعية  -
  .)(تكييف مختلف الفواكه، تمور، تين،...إلخ الفالحية

  كل أشغال تكييف األمالح الغذائية. -
  

  

  
02-12-018 

  

  

  ة.ڥحرفي صانع حلوة النو 
  ة).ڥ(صناعة النو 

  

  ة بمختلف أنواعها.ڥصناعة حلوة النو  -
  

عليـــــب تكييـــــف و ت -
  ة.ڥالنو 
  
  

  
02-12-019 

  

  

  حرفي في تحضير البيتزة.
  (تحضير البيتزة)

  

  تحضير وطهي مختلف أنواع البيتزة. -
  

بيــــــــــــــــــع البيتــــــــــــــــــزة  -
  بالتجزئة.

إيصـــــــــــال البيتـــــــــــزة  -
  عند الطلب.

بيـــــــع المشـــــــروبات  -
لإلســـــــتهالك  البـــــــاردة
  .الفوري

  
  

02-12-020 

  

  

و            لألمعـاء محضـرحرفي 
  المصارين.

  ألمعاء و المصارين).ا يرتحض(
  

  

معالجـــــــة وتحضـــــــير األمعـــــــاء و المصـــــــارين الموجهـــــــة  -
  لالستعماالت الغذائية.

  

  
02-12-021 

  

  حرفي صانع مواد غذائية مركبة.
  

  صـــناعة مـــواد غذائيـــة مركبـــة مثـــل المـــايونيز، الخـــردل   -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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 ).المركبة غذائيةالمواد ال صناعة(  

  
  هريسة...إلخ

  

022-12-02  
  

  غذية من اللحوم.حرفي صانع أ
 (صناعة اغذية من اللحوم).

  

  

  صناعة مواد غذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء. -
  (الكاشير، الباتي...إلخ)

  

  

023-12-02 

  

  

فــي حفــظ و تكييــف منتجــات حرفــي 
و            الصــيد وتربيــة المائيــات

  .الرخويات المائية
  (حفظ و تكييف منتجات الصيد)

  

  

حفـظ و تكييـف منتجـات الصــيد صـة كـل األعمـال الخا  -
قصــــــد االســــــتعماالت  وتربيــــــة المائيــــــة و أصــــــداف البحــــــر

  الغذائية.

  

024-12-02    

    ربىمحرفي صانع ال
  (صانع المربى) 

  

    صناعة و تكييف كل أنواع المربى -

025-12-02    

  صانع العسيلة حرفي 
  )العسيلة(صناعة  
  

  

    صناعة و تكييف العسيلة -

026-12-02    

و  الفواكه يري صناعة عصحرفي ف
  الخضر

و          الفواكـه ير(صناعة عص 
  )الخضر

  

  

    و الخضر. الفواكه عصيرصناعة و تكييف  -

027-12-02    

حرفـــــي فـــــي صـــــناعة الخـــــل و مـــــاء 
  الزهر

  

    و ماء الزهر لصناعة مختلف أنواع الخ -

028-12-02    

المكسـرات حرفي في تحضـير خلـيط 
  و العسل

  )لعسلعقدة المكسرات با( 

  

  و العسل المكسراتتحضير و تكييف خليط  -
  

تحضــــــــــير التــــــــــين  -
المصــــــبر فــــــي زيــــــت 

  الزيتون.
  تكييف العقدة -

 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.

26

  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج 13
  التحويل المرتبطة بقطاع النسيج و الجلودو   

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
  نشاطات الثانوية  ال  وىــالمحت

  
02-13-001   

(*)  
  

  

  .حرفي صانع التريكو
  .(صناعة المحبوكات)

  

صناعة مواد منسوجة من التريكوتاج موجهة للبـاس  -
ــــــزات صــــــوفية، المعــــــاطف، فســــــاتين، صــــــدر  ، يات(كن

  .إلخ)…عقبعات قفازات، مالبس الرض
  

  

  
02-13-002   

 (*)  

  

لأللبسـة و   التـزيين حرفـي صـانع مـواد 
  .األثاث

ة و ـــــــــــلأللبس التــــــــزيين (صـــــــناعة مــــــــواد
  .األثاث)

  

  

  صناعة مواد الزينة لأللبسة و األثاث  -
، غـــروة الـــزر، حلقـــات، أبزمـــة، االصـــطناعية(الـــورود 

  .إلخ…دنتال، دنتيال ثالثية التشبيك

  

بيـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــواد  -
  .التطريز

بيـــع مـــواد ولـــوازم  -
  الخياطــــــة القفــــــازات
القبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات و 

  المضالت.
  

02-13-003   
 (*)  

  

  .حرفي صانع القياطين
  .(صناعة القياطين)

  

ــــصـــناعة الشـــرائط النســـيجية و الخيـــوط الحريري - ة و ـــ
ـــــزيين  ـــــات الموجهـــــة لت ـــــوط و الغـــــزل وكـــــل الملحق الخي

 إلخ )…المالبس و األثاث

  

  

  
02-13-004   

 (*)  

  

 شـــــــــبكاتحرفـــــــــي صـــــــــانع الخيـــــــــوط و 
  .الصيد

  .(صناعة وٕانتاج الخيوط المعقودة)

  

ــــصناع - ـــــة الخيــ ــــوط المعقـ ــــة و الموجهـودة المتنوعــــ ة ـــ
  األخرى. االستعماالتة و ــــــات الرياضيــللنشاط

  صناعة خيوط الصيد. -
  

  

  
02-13-005   

 (*)  

  

    .حرفي في تفصيل وخياطة المالبس
  .تفصيل وخياطة المالبس)(
  
  

  

خياطــــة مالبــــس للرجــــال و النســــاء حســــب الطلــــب  -
  د.تلك المصنوعة من الجل باستثناء

  مالبس على أساس نصف القياس.الخياطة  -

  

تحويـــــــل وترقيــــــــع - 
  المالبس.

ــــــــع القمصــــــــان، - بي
ـــــــــــق،  ربطـــــــــــات العن
، الجـــوارب، فســـاتين

(محــــــــــازم  أقمصــــــــــة
 أزرار القمصــــان

حة و رابطـــــات أوشـــــ
  .إلخ)العنق...

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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02-13-006   

  
  

  

  .حرفي خياط ومصمم أزياء
  .(مصمم أزياء)

  

  

وديالت كــــــل األشــــــغال التــــــي تتعلــــــق بإبتكــــــار المــــــ -
  .الموجهة لصناعة مواد ومنتوجات رفيعة

  

  
02-13-007   

 (*)  
  

  

حرفــــي فــــي تفصــــيل وخياطــــة المالبــــس 
  .الجلدية

  .(خياطة وتفصيل المالبس الجلدية)

  

يماثلهـــا  صـــناعة كـــل أنـــواع المالبـــس الجلديـــة ومـــا -
  .حسب الطلب أو على أساس نصف القياس

  

  
  

02-13-008   
(*)  
  

  

  حرفي في صناعة الجوارب
  (صناعة الجوارب) 

  

    .صناعة كل أنواع الجوارب -

  
02-13-009   

(*)  

  

مـواد مـن الكتـان المنسـوج حرفـي صـانع 
  و المقوى 

  الكتان المنسوج  صناعة مواد من (
   و المقوى )

  

  

الكتـــــان المنســـــوج  صـــــناعة المـــــواد المصـــــنوعة مـــــن  -
و المقـــوى (شـــراع الســـفن والســـتائر واألســـرة و حقائـــب 

  .إلخ )المظالت..
  
  

  

ــــــع  - منتجــــــات ترقي
ــــــــــان المنســــــــــوج   الكت

  و المقوى

  
  

02-13-010   
(*)  

  

  .حرفي صانع قبعات الرجال
  .(صناعة قبعات رجالية)

  

صــناعة كــل أنــواع القبعــات المصــنوعة مــن مختلــف  -
  المواد.

  

بيـــــــــــــع ملحقـــــــــــــات -
  القبعات 

  

  
  

02-13-011   
(*)  

  

  .الفراء محضرحرفي 
  .)الفراء تحضير(

 

 فـروةمعالجة الجلود وصناعة مـواد مـن تحضير و 
  الحيوانات.

  

  
  

02-13-012   
(*)  

  

  حرفي صانع أدوات جلدية 
  .(صناعة األدوات الجلدية)

  

  

  صناعة المواد  الجلدية وما يشبهها -
المكاتــــب وأغــــراض التالميــــذ  الصــــيد  (لــــوازم الســــفر

  .)...إلخ المدرسية

  

  بيع الملحقات -
 (سالســــــــل صــــــــغيرة 

 ، حلقــــــــــاتحلقــــــــــات
األغلفــــــــــــــــــــــة،  األذن
  .إلخ)…أحزمة

  
  

02-13-013   
(*)  
  

  

  .حرفي صانع األحذية
  .(صناعة األحذية)

  

 المقاس  صناعة األحذية حسب -

 صناعة األحدية المخيطة. -

  صناعة مختلف أنواع األحذية -
  )و أحذية رياضية. األحذية ذات الكعب الخشبي(
  

  

تصــــــليح وترقيــــــع  -
  األحذية

ات ــــــــــبيــــــع الملحق -
ات و المنتوجـــــــــــــــــــــــــــــ

المخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  لصيانة األحذية.

        



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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02-13-014   

(*)  
  

ــــحرفـــي صـــانع مكونـــات  م ـــوازم ــ واد و ل
  .األحذية

  .األحذية ) مكونات(صناعة  

صـــناعة مكونـــات األحذيـــة (جـــذع ، فرعـــة الحـــذاء،  -
   ..الخ )…نعل كعب األحذية 

  وكل المواد األخرى .
  

  
  
  

02-13-015   
(*)  
  

  

  الخيوط  في تلفيفحرفي 
  .ة و االصطناعيةــــاف الطبيعيـــليو األ 
   .) تلفيف الخيوط و األلياف( 
  

  

   تلفيف الخيوط و األلياف. -
  ةـــــــــــــــــــة و القطنيــــــــــــــــــــــاف الصوفيـــــــــــــــــــــاأللي (خيـــــــــــــــــــوط،

   .الخ )…و االصطناعية 
  
  

  

  
02-13-016   

(*)  
  

  

  مالبس المهنيةالحرفي في صناعة 
  (صناعة المالبس المهنية)

  

  

صــــــــــناعة المالبــــــــــس المهنيــــــــــة مالبــــــــــس العمــــــــــل،  -
  إلخمآزر...

  

02-13-017    

  حرفي في خياط المالبس الجاهزة.
  (خياطة المالبس الجاهزة)

  

  

    كل أشغال المتعلقة بخياطة المالبس الجاهزة. -

  
 
 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية لإلنتاج و الصناعة 14
 لتأثيث، الخردوات و األدوات المنزليةأو التحويل المرتبطة بقطاع الخشب ا  

  
  تحديد النشاط الحرفي    رمز النشاط

  و تسمية النشاط الرئيسي  
النشاطات    وىــالمحت

  الثانوية  
  

02-14-001   
(*)  

  

  األدوات المنزلية.حرفي صانع 
اللـــــــــــــــــــوازم و األدوات (صـــــــــــــــــــناعة 

  .)المنزلية

  

  أدوات ولوازم منزلية من مختلف أنواع المعادنصناعة  -
  صناعة أجزاء وقطع األدوات المنزلية. -
   

  

  
02-14-002   

(*)  

  

الســكاكين و األدوات حرفــي صــانع 
  الحادة 

  .)السكاكين(صناعة 

  

السـكاكين و األدوات الحـادة كالسـطور والفـأس و صناعة  -
  .  إلخ)… المقرض البستاني و الشاقورو المقص 

  

  

سن وتصـليح  -
  الســـــــــــــــــــــــــــــكاكين
و األدوات 

  الحادة
  

02-14-003   
(*)  

  

  األثاث المعدني.حرفي صانع 
  .)األثاث المعدني(صناعة 

  

كراســــي، (األثــــاث، طقــــم و الملحقــــات المعدنيــــة صــــناعة  -
طاوالت،أثــــــاث المكتــــــب و الورشــــــة، أســــــرة، أفرشــــــة األســــــرة 

وكــذلك طقـم األثــاث المعـدني الموجهــة لإلســتعمال  )المعدنيـة
  الداخلي المنزلي أو في المؤسسات.

  يزات مساحات األلعاب و الرياضةصناعة تجه -
  

  

تصـــــليح كـــــل  -
األثاث المعـدني 

  و التجهيزات.

  
02-14-004   

(*)  

  

  في بناء السفن.حرفي 
 .)هيكل السفن(

 
 
 
 
 
 

  

  

وتصليح الهياكل الخشبية للسـفن صـناعة تقليديـة صناعة  -
لمراكــب الصــيد البحــري ومراكــب االســتجمام، مصــنوعة مــن 

  اكسة.الخشب، البالستيك، ألواح مع
    إلخ)…ألواح شراعية، ومراكب أخرى(
للرياضــــــة البحريــــــة، (الملحقــــــات مــــــن الخشــــــب صــــــناعة  -

  إلخ).…مجاذيف و صاري السفينة

  

  
02-14-005   

(*)  

  

    نشارة الخشب.حرفي في 
  .)النشارة(
  
  

  

كـــــل األشـــــغال الخاصـــــة بنشـــــارة وقطـــــع الخشـــــب، تملـــــيس -
وتحضـــــير قطـــــع الخشـــــب بغـــــرض تحويلهـــــا إلـــــى منتوجـــــات 

  ة.نمطي
إنتــــــــاج الصــــــــفائح و الصــــــــفائح الخشــــــــبية و  العــــــــوارض  -

  .الخشبية
  
  
  

  

        



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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02-14-006   
  

  .في الخراطة على الخشبحرفي 
  .)الخراطة على الخشب(

مكونـــات األثـــاث بواســـطة خـــراط الخشـــب أو أي صـــناعة  -
  عتاد أو تجهيز مشابه له.

بيـــــــــــــع أدوات  -
  الطاولة.

  
  

02-14-007   
(*)  
  

  

القطــــع حرفــــي صــــانع أشــــكال مــــن 
  الخشبية وخيوط قاطعة.

صــــــــناعة أشــــــــكال مــــــــن القطــــــــع ( 
  .  )الخشبية

  

صـــناعة أشـــكال مـــن القطـــع الخشـــبية لقولبـــة األغلفـــة مـــن  -
الــورق المقــوى و البالســتيك الموجــه لتكييــف المــواد الغذائيــة 
الصـــيدالنية و التجميـــل و المـــواد الصـــحية و مـــواد الصـــيانة 

  وغيرها.
  

  

صـــــــــــــــــــــــــناعة  -
قوالــــب خشــــبية. 
موجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  لسباكة.ل

  
02-14-008   

  
(*)  

  

  حرفي نجار.
  .)النجارة العامة(

  

ــــاء  - أبـــواب، (صـــناعة أدوات النجـــارة العامــــــة الموجهـــة للبنـ
نوافــــــــــذ، شــــــــــبابيك خشــــــــــبية، أعمــــــــــدة  مكونــــــــــات الهياكــــــــــل 

  إلخ).…الخشبية
  صناعة السالليم و وسائل خشبية. -
  

  

تصـــليح مـــواد  -
  النجارة العامة.

  
02-14-009   

(*)  
  

  

  ي صانع المغلفات الخشبية.حرف
  .)صناعة المغلفات الخشبية (

  

صــناعة البراميــل كبيــرة الحجــم وصــغيرة الحجــم  صــناديق  -
خشـــــبية كبيـــــرة وصـــــغيرة الحجـــــم و أوعيـــــة الخشـــــبية أخـــــرى 

  تستعمل للحفاظ على المواد الغذائية و الصلبة أو السائلة.
  

  

  
02-14-010   

  
  

  

  حرفي صانع العربات.
  ).(صناعة العربات 

  

ووســــائل أخــــرى  رصــــناعة العربــــات، الحــــامالت، طنــــابي -
    .تستخدم لنقل المواد

  

  

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  -
  مســـــــــــــــــــــــــتلزمات
ــــــــــــــــــــــــات  و ملحق

  العربات.
  

02-14-011   
  

  

  حرفي صانع األطر.
  (صناعة األطر).  

  

وتحف فنية من الخشب  تصناعة أطر للصور و اللوحا -
  أو من مواد أخرى.

  

  

بيـــع  -
و     اللوحـات 

  طر. األ
  

02-14-012   
 (*)  

  

  

  حرفي نجار و صانع األثاث .
  (النجارة و النجارة العامة)

  

صــناعة مــواد النجــارة العامــة للبنــاء (األبــواب والنوافــذ   و  -
  إلخ).…ألواح متعددة لإلستعمال، وعناصر لهياكل خشبية 

صــناعة األثــاث ،مجموعــات أثاثيــة و ملحقــات خشــبية أو  -
لالســتعمال الــداخلي فــي المنــزل أو ممزوجــة مــع مــواد أخــرى 

  الجماعي (تجهيزات فندقية و مدرسية ).
  
  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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02-14-013   

 (*)  
  

  

  حرفي صانع عدة األسرة. 
  (صناعة عدة األسرة).

  

  األسرة غير معدنية. و صناعة المفارش  -
أو  صــناعة أفرشــة األســرة و الوســائد المملــوءة بالصــوف   -

  اإلسفنج أو مواد أخرى. 
  ضفرشة  األسرة  و الوسائد ذات النوابصناعة ا- 

  . المعدنية

  

  التصليح.  -

  
02-14-014   

  

  

  حرفي صانع افرشة األسرة.
  (صناعة األفرشة).  
  

  

ــــوءة بالصــــوف -   صــــناعة االفرشــــة ، الوســــائد ، مخــــاد ممل
  أو المواد األخرى .

  

  التصليح. -

  
02-14-015   

 (*)  
  

  

  حرفي صانع الفرش. 
  رش).(صناعة الف

  

  مــــــن الــــــريش ضصــــــناعة الفــــــرش و المكــــــانس و المنــــــاف -
  و مواد أخرى مماثلة.

  

  
02-14-016   

 (*)  
  

  

  حرفي صانع  مواد من الفلين. 
  (صناعة   مواد  من الفلين ).

  

  هرس و تكسير الفلين  -
ـــاج مـــواد نصـــف مصـــنعة  مـــن الفلـــين  الطبيعـــي فـــي  - إنت

من بقايا  الفلـين شكل ألواح ،أوراق،رفوف متحصل  عليها  
  الصافي.

كــــــــل أنــــــــواع  و صــــــــناعة أدوات مــــــــن الفلــــــــين الطبيعــــــــي -
  األغطية،أقراص،ضمام ،حلقات ،صفيحات ...الخ

  

  
02-14-017   

  

  

ـــــــــة  ـــــــــات الفني ـــــــــي صـــــــــانع الثري حرف
  ولواحقها.

  (صناعة الثريات الفنية ولواحقها).

  

صـناعة الثريــات الفنيــة المصــنوعة مــن مختلــف المــواد  و  -
  زيين.الموجهة للت

  

تصـــــــــــــــــــــــــــليح  -
  الثريات.

تركيـــــــــــــــــــــــــــــب  -
  الثريات.

  
02-14-018   

 

  

ــــــــــة   ــــــــــي األشــــــــــغال الغابي ــــــــــي ف حرف
ـــــــات و األشـــــــغال  ( اســـــــتغالل الغاب

  الغابية).
  

  

ــــــة للحطــــــابين، معالجــــــة الخشــــــب قصــــــد  - األشــــــغال الغابي
  إستغالله في النجارة العامة.

  (الفلين، الخلنج، الصفصاف...إلخ).
  تحويل الخشب إلى فحم-
  

  

  
02-14-019  

  

النحــــل  صــــناديق تربيــــةحرفــــي فــــي 
  النحل)صناديق تربية (صناعة 

  

  

  النحل و لواحقها صناديق تربيةصناعة  -
  

تصـــــــــــــــــــــــــــليح  -
صــــناديق تربيــــة 

  النحل.
  

02-14-020  

  

  حرفي في صناعة أثاث المكاتب
  (صناعة أثاث المكاتب)

  

  

  صناعة أثاث المكاتب بمختلف أنواع الخشب -
  

تصليح أثـاث  -
  اتب.المك



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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  أو التحويل المرتبطة بقطاع األشغال  العمومية للبناء ومواد البناء.
  

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

النشاطات    وىــالمحت
  الثانوية

  
02-15-001   

(*)  

  

و   حرفي صانـــع األقفـــال
  لخردوات. ا

  (صناعة األقفال وخردة البناء).

  

  صناعة األقفال، مزاليج ومواد مماثلة لها. -
صناعة مواد التزيين، ومواد أخرى من الخردة  -

(مفصلة مزاليج مسطحة، ضبات، أمساك، 
  إلخ)…كواس،أ

  

  
  

  
02-15-002   

  

  

حرفي صانع المفاتيح على الفور و 
  لسيارات.الوحات ترقيم 

 فاتيح و لوحات(صنع فوري للم
  ).ترقيم  السيارات 

  

  صناعة فورية للمفاتيح. -
  صناعة فورية لوحات ترقيم السيارات -
إعـــــادة صـــــناعة ومطابقـــــة المفـــــاتيح علـــــى كـــــل أنـــــواع  -

  األقفال.

  

ـــــع المفـــــاتيح، - بي
و األقفــــال، وكــــل 
أنــــــــــواع األقفــــــــــال 

  األمنية.
ــــابض و - ــــع مق بي

مناظر، وضـبات 
  األبواب

  
02-15-003   

(*)  

  

 تالسياراصانع لوحات ترقيم  حرفي
  )تالسيارا(صناعة لوحات ترقيم 

  

    كل أشغال صناعة لوحات ترقيم السيارات -

  
02-15-004   

(*)  

  

  حرفي صانع المفاتيح على الفور
  (إستخراج فوري المفاتيح)

 

  صناعة فورية للمفاتيح -
ـــواع  إعـــادة صـــناعة و ضـــبط المفـــاتيح علـــى كـــل أن

  األقفال

  

  بيع األقفال. -

  
02-15-005  

(*)  

  

  حرفي صانع الصفائح و الزنك.
  (صناعة الصفائح).

  

صــــناعة الصــــفائح وصــــفيح الرصــــاص ومســــخن مــــن  -
  الحديد األبيض.

  صناعة قنوات من الزنك لصرف مياه األمطار. -

  

  
02-15-006   

  
(*)  

  

  حرفي في تشكيل وتحويل الزجاج. 
  (صناعة، تشكيل وتحويل الزجاج).

  

  المسطح. تشكيل وتحويل الزجاج -
  الزجاج المصقول أو المقصى. -
  زجاج لألمن. -
  إلخ.…زجاج مقطع -
  صناعة األجور الزجاجي. -
  بالط ومواد أخرى من الزجاج المستخدم في البناء. -
     النفخ على الزجاج. -

  

    

  حرفي صانع الجير.
  

    االت.صناعة تقليدية للجير الموجه لكل اإلستعم -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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02-15-007   
(*)  

  (صناعة الجير). 

  
02-15-008   

  

  

حرفي صانع عـوارض مـن اإلسـمنت 
  التسقيف  البناء و وأجر

(صـــــناعة عـــــوارض مـــــن اإلســـــمنت  
  ).البناء و التسقيفوأجر 

  

  من اإلسمنت. التسقيفأجر  صناعة العوارض و -
صـــناعة مـــواد أخـــرى ملحقـــة مـــن اإلســـمنت الموجهـــة  -

اء، المرافــــــق، الشــــــواحي، قفـــــلبنـــــاء المبــــــاني. (أنابيــــــب ع
  إلخ).…لروابطا

  

  

02-15-009    

فــــي صــــناعة العــــوارض مــــن  حرفــــي
  األسمنت. 

  (صناعة العوارض اإلسمنتية) 
  

  

  صناعة العوارض اإلسمنتية بمختلف األطوال  -
  

  

02-15-010    

ــــي ــــي صــــناعة آجــــر البنــــاء و  حرف ف
  التسقيف من األسمنت 

(صــــناعة  آجــــر البنــــاء و التســـــقيف 
  من األسمنت )

  

  

ال  اآلجـــــر  مـــــن اإلســـــمنت  صـــــناعة مختلـــــف  أشـــــك -
  الموجه  للبناء أو التسقيف 

  

  
02-15-011  

  

من  للتزين حرفي صانع مواد
من  للتزين األسمنت (صناعة مواد

  األسمنت)
  

  

من األسمنت (تافورات، دعائم  للتزين صناعة مواد -
  صغيرة، مواد زخرفية)

  

02-15-012   
  

  

و   األجر  حرفي في صناعــة 
  القرميــد.

  عة األجر و القرميد).(صنا  
  

  

وكل المواد الحمراء للقمم،   األجر و القرميدصناعة  -
  المستعملة في البناء.

  

02-15-013   
  

  

حرفي في صناعة مواد مختلفة من 
  الجبس

  لجبس)اصناعة مواد مختلفة من (

  

كل أشغال صناعة المواد المختلفة من الجبس  -
  الموجهة للتزيين الداخلي

  

تركيب  -
ات المنتج

  الجبسية
  

02-15-014   
  

  

  حرفي في الرخام (الرخامة)
  

  

  صقل و تشكيل الرخام وكل أشغال تقطيع  -
  

النقش على  -
  الرخام

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية إلنتاج المواد المرتبطة بقطاع الحلي 16

 
  

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  اطات الثانويةالنش  وىــالمحت

  
02-16-001   

  
  

  

حرفي صانــع المجوهــرات     و 
  الصياغة.

(صناعة المجوهرات والصياغة من   
  المعادن  الثمينة).

  

صـــــــــناعة المجـــــــــوهرات و الصياغــــــــــــة مـــــــــن  -
  األحجار و المعادن الثمينة.

  

  تصليح المجوهرات. -

  
02-16-002   

  

  

 حرفي صانع المجوهرات و النقش على
 من المعادن غير الثمينة  االحجار 

  (صناعـة المجوهرات واألحجار
  )من غير المعادن الثمينة

  

  

و الـــنقش  مجـــوهرات غيـــر الثمينـــةال صـــناعة -
     صطناعيةاالحجار على األ

  صياغة غير الثمينة.ال -

  

  
02-16-003   

 (*)  

  

 نوميداليات م األحجارحرفي صانع 
  معادن غير ثمينة.ال
داليات من (صناعة األحجار و المي 

  ثمينة).الالمعادن غير 
    

  

صــــناعة الميــــداليات المتحصــــل عليهــــا عــــن  -
  المرصــــعةطريــــق الطــــرق و مجــــوهرات أخــــرى 

  .غير الثمينة باألحجار، اللؤلؤ و المرجان

  

صــــــــــناعة مــــــــــواد الزخرفــــــــــة  -
ـــــة  ـــــداليات فضـــــية أو مذهب ومي

  اللون.

  
02-16-004   

  

  

  .الكريمة حرفي في النقش على األحجار
  على األحجار الكريمة) (النقش

  

بكـل  النحت على األحجـار الكريمـة طبيعتهـا -
  .أنواعها

  العمل على اللؤلؤ و المرجان. -
النحت على المجـوهرات المركبـة. باألحجـار  -

  الكريمة، اللؤلؤ و المرجان.
  

  

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  .نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية إلنتاج المواد المختلفة - 17

  
  شاط الحرفيالنتحديد    رمز النشاط

  الرئيسي  و تسمية النشاط
  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
02-17-001   

 (*)  

  

  حرفي صانع المرايا.
  (صناعة المرايا).  

  

مرايا المنقوشة أو الصناعة المرايا،  -
  .عاديةال
  تركيب وتصليح المرايا -
  صناعة مواد الزخرفة من الزجاج -
  طلي الزجاج بالزنك. -
  

  

  
  

02-17-002    
 (*)  

  

  حرفي صانع منتوجات التنظيف.
   )(صناعـة مـــواد التنظيف  

  

صناعة ماء جافيل، الكحول الميثيلي،  -
 و ضياتر ماء مقطر، مواد تنظيف األ

المواد الكيمياوية  الماء المحمض وغيرها
  .للتنظيف المنزلي

تغليف وتعبئة كل مواد التنظيف  -
  .المنزلي الكيمياوي

  

  

  
  

02-17-003 (*)  

  

  حرفي صانع مواد مختلفة من الورق.
  (صناعة مواد مختلفة من الورق)  

  

صناعة مواد مشكلة من الورق  -
  المخصص للطبع و الكتابة 

 سجالت(أغلفة الرسائل، كراريس 
  )...بطاقات

صناعة مواد التعليب و التغليف من  -
الورق و الورق المقوى علب، وصناديق 

  من الورق المقوى).
ي و ـــلإلستعمال الداخل صناعة أشياء -

الصحي (مناديل من الورق، الورق 
المستعمل للمراحض مناديل الطاولة 

  ...إلخ).
  

  

  
  

02-17-004    
(*)  

  

  حرفي صانع ملحقات ولوازم الصيد.
  (صناعة ملحقات ولوازم الصيد).

  
  
  

  

صنارات، إبر الشباك  الصناعة  -
 رصاص الصيد، قصب الصيد، صنور

عملة في الصيد، وكل الوسائل المست
  الطعم الوهمي و المدوار

  

  

  بيع البارومتر -
 المقياس، المضاغط

و المراجس   البوصالت 
  و أدوات أخرى للمالحة.



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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02-17-005   

  

  حرفي صانع اللعب وألعاب األطفال.
  ).اللعب و األلعاب الجماعية(صناعة   

  

الجماعية (الشطرنج  اللعبصناعة  -
  الدومينوا...إلخ)

لعب تربوية مختلفة (لعب  صناعة -
  البناء و التركيب...)

  صناعة ألعاب مختلفة. -
  

  

تصـــليح مختلــــف أنــــواع  -
  اللعب

  
02-17-006   

  

  حرفي في صناعة الخزف الصحي.
  صناعـة الخزف الصحي) (

  

صناعة منتجات الخزف الصحي  -
المستعملــة في البيــوت  للمراحض و 

  .المغاسل
  

  

  بيع األسمنت األبيض. -
  بيع الغراء الخزفي. -

  
02-17-007 

  

  وشمع النحل  حرفي في صناعة الشموع
  (صناعة الشموع و الشمع).  

  

  صناعة الشموع العادية أو المزينـــة. -
 النحل صناعة الشموع من أصل شمع -

  لمختلف االستعماالت.
  . األحذية صناعة الطالء من الشمع -

  

  
02-17-008  

  

و        حرفــي صانع مواد التغليف 
  التعبئة.

  (صناعة مواد التغليف و التعبئة)

  

صناعة مواد التغليف و التعبئة من  -
مواد مختلفة موجهة لمختلف 

  االستعماالت.

  

  
02-17-009  

  

عناية لحرفي في صناعة أدوات 
  األطفال.ب

  (صناعة أدوات العناية باألطفال)
  
  

  

صناعة كل األدوات المستعملة في   -
  العناية باألطفال

  (مهد، مراكب، دراجات، حواجز) 

  

 
 

02-17-010 

  

. المكاتبحرفي في صناعة أدوات 
  ).المكاتب(صناعة أدوات 

  

  .المكاتبصناعة أدوات  -
  أقالم، أقالم رصاص قلم حبر.

ممحاة، الحبر غير المستعمل في 
الطباعة.أدوات وتجهيزات بسيطـة 

  للمكتب.
  

  

 
02-17-011 

  

 حرفي في استرجاع و رحي المواد
  البالستيكية.

  (استرجاع و رحي المواد البالستيكية)
  

  

  استرجاع المواد البالستيكية. -
  رحي المواد البالستيكية المسترجعة. -

  

بيـــــــــــــــع المســـــــــــــــترجعات  -
  البالستيكية.

 
02-17-012 

  

حرفي صانع أدوات مختلفة من 
  

  ية من واني منزلأصناعة أدوات و  -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  البالستيك.
  (صناعة أدوات من البالستيك).

  

  البالستيك.
صناعــــة أدوات للتعليـــب و التغليف  -

  من البالستيك.
  صناعة القفف و السالل. -
  صناعة الحبال البالستيكية. -
  

  
02-17-013   

  

  حرفي في صناعة واقيات الرياضين.
  (صناعة لواقيات).

  

و   ذصناعة واقيات الركبــة و الفخ -
  العرقوب، و الساق...إلخ

  

02-17-014   
  

رحي المواد و حرفي في استرجاع 
  الزجاجية.

  (إسترجاع ورحي المواد الزجاجية).
  

  
  

  إسترجاع و رحي الزجاج.  -
  

بيـــــــــــــــع المســـــــــــــــترجعات  -
  الزجاجية.

  
02-17-015  

  

 باللباس حرفي في صنع الدمى 
  التقليدي.

 التقليدي). باللباس (صناعة الدمى 

  

  

باأللبسة صناعة مختلف أشكال الدمى  -
  دية التقلي

  

  
02-17-016  

  

حرفي صانــع أقفاص الطيور و 
  الحيوانات الصغيرة.

  (صناعــة األقفــاص).

 

صناعة مختلف األقفاص من  -
مختلف المواد الموجهة لتربيــة الطيـــور 

  و الحيوانات الصغيرة.
 صناعة مصائد الحيوانات الضارة.  -

  

  

  
02-17-017  

  

حرفي صانع العطور و الـروائح الموجهـة 
  اعات الصيدالنية.للصن

ــــــــــــــــــــروائح  (صــــــــــــــــــــناعة العطــــــــــــــــــــور و ال
 الصيدالنية).

  

  

إنتاج العطور الطبيعية المستعملة في  -
صناعة مواد التجميل و الصناعات 

  الصيدالنية.

  

 
02-17-018  

  

  المجوهرات  علبحرفي صانع 
  ة المجوهرات)ف(صناعة أغل

  

و            المجوهرات علبصناعة  -
  وادالميداليات من مختلف الم

  

  

  خرىأ علبصناعة  -

  
02-17-019  

  

  حرفي صانع الصابون 
  (صناعة الصابون)

  

  

  صناعة الصابون  -
  (صابون الغسيل، صابون الزينة...)

  

  تعليب الصابون. -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بتركيب، صيانة و الخدمة ما بعد البيع  ) 18

  و المعدات الصناعية المخصصة لمختلف فروع النشاط اإلقتصادي. للتجهيزات

نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بتصليح وصيانة التجهيزات و المواد  ) 19

  المستعملة في مختلف فروع النشاط اإلقتصادي و العائالت.

  ألشغال الميكانيكية.نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة با ) 20

نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بالتهيئة، الصيانة، التصليح، وزخرفة وتزيين  ) 21

  المباني المخصصة لكل اإلستعماالت التجارية، الصناعية و السكنية.

  .نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بالنظافة وصحة العائالت ) 22

  نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المرتبطة باأللبسة. ) 23

  نشاطات الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات المختلفة.  ) 24

 
 
 
 
 

  الصناعة التقـليدية            

     III     
  الحرفيـة للخدمات             

  
 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  و الخدمة ما بعد البيعصيانة    ونشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بتركيب، 18

  لمختلف فروع النشاط اإلقتصادي.  تجهيزات و المعدات الصناعية المخصصةلل
  

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
03-18-001   

(*)  

  

زات و ـــحرفي في تركيب  التجهي
  ة.ـــالمعدات المائي

(تركيب التجهيزات و المعدات   
  المائية).

  

و            اتمعـدالصيانة   و كل أشغال التركيب -
التجهيزات المائية البسيطة الموجهة للسقي و /أو 

  لالستعمال المنزلي.
  

  

تصليح  -
و        التجهيزات 

  المعدات المائية.
  

  
03-18-002   

(*)  

  

حرفي في تركيب المسخنات 
(تركيب المركزية و معدات التدفئة 
  المسخنات و عتاد التدفئة ).

  

  

مركزية وغيرها من تركيب و صيانة المسخنات ال -
معدات التدفئة  المستعملة في المنزل و في الصناعات 

  .  الصغيرة

  

تصليح  -
و      المسخنات
  . عتاد التدفئة

  
03-18-003   

(*)  

  

حرفي في تركيب تجهيزات ومعدات 
  المطابخ الكبيرة.

(تركيب و تصليح تجهيزات المطابخ 
  الكبيرة).  

 

  

  

يـــــزات و المعدات كل أشغال تركيب و صيانة التجه -
 مطابخ الكبيرة.لل

 

  

  

تصليح  -
و       تجهيزات 

معدات المطابخ 
  الكبيرة.

  
03-18-004   

(*)  

  

 حرفي في تركيب تجهيزات المخابز. 
  (تركيب تجهيزات المخابز). 
  

  

كل أشغال تركيب و صيانة تجهيزات المخابز (أفران،  -
مات العجين، آالت امخلطات العجين، قس

  .إلخ).العجن..

  

تصليح تجهيزات -
  المخابز.

 
03-18-005  

  
  

  

تركيب المكيفات الهوائيـة حرفي في 
 .وآالت التبريد

(تركيب المكيفات وآالت     التبريد 
.(  
  

  

كل أشغال التركيب و الصيانـة لتجهيزات ومعدات  -
 ات(غرف التبريد، المكيف المكيفات الهوائية وآالت التبريد

اوالت مبردة، مكيفات هوائية... ، طةالمركزي ةالهوائي
  إلخ)

  

المكيفــات تصــليح  -
الهوائيـــــــــــــــــــة و آالت  

           التبريد 

  
03-18-006  

 

  

حرفي في تركيب التجهيزات و 
اآلالت الموجهة لصناعة مواد 

  البناء.
و أآلت صناعة  ت(تركيب التجهيزا

  مواد البناء)

  

اآلالت الموجهة لصناعة  و تركيب و صيانة التجهيزات
اد البناء (خالطات األسمنت، الرافعات، األفران،أآلت مو 

ألسمنت، اصنع القرميد و اآلجر، أآلت صنع قوالب 
  أآلت صنع البالط...)   و المواد المماثلة.

  

تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليح   -
التجهيـــــــــــــــــــــــــزات   و 
آالت  صـــــــــــــــــــــــــناعة  

  مواد البناء .

  
03-18-007  

  

زات و ـــحرفي في تركيب التجهي
  

و المعدات   كل أشغال تركيب، وصيانـــة التجهيـزات  -
  

  تصــليح تجهيــزات -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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لبـالط و المعدات المتعلقة بصناعة ا 
  المواد المماثلة.

(تركيب التجهيزات و المعدات  
المتعلقة بصناعة البالط و المواد 

  )المماثلة

صــــــناعة   و معــــــدات  الموجهة لصناعة البالط و المواد المماثلة.
  البالط 

 
03-18-008  

 

  

تركيب  و تصليح  حرفي في
التجهيـــزات و المعدات لتحويل المواد 

  البالستيكية. 
(تركيب و تصليح  التجهيزات 

 لتحويل المواد البالستيكية ).

  

  

كل أشغال تركيب، وصيانة تجهيزات و معدات  -
  تحويل المواد البالستيكية.

  

  تصــليح تجهيــزات -
و معــــــــدات تحويــــــــل 
  المواد البالستيكية..

  
03-18-009  

 

  

حرفي في تركيب أآلت صناعة 
  القماش.

  (تركيب آالت صناعة القماش). 
  

  

كــــل أشــــغال تركيــــب و صيانـــــة  للتجهيــــزات ومعــــدات  -
ـــــاش و آالت النســــيج والحبــــك و الطــــرز و  صــــناعة القمــ

  القياطين.

  

تصــليح تجهيــزات  -
  صناعة القماش.

  
03-18-010  

 

  

حرفي في تركيب التجهيزات 
  الميكانيكية.

  تركيب التجهيزات الميكانيكية ).(
  

  

كـــــل أشـــــغال التركيـــــب، و الصـــــيانة لكـــــل التجهيـــــزات  -
  الميكانيكية.

  

تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليح  -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزات  التجهي

  الميكانيكية.

  
03-18-011  

 

  

تجهيزات مخابر   حرفي في تركيب
  التصوير.

(تركيب تجهيزات مخابر  
  التصوير).

  
  

  

وصيانة تجهيزات  مخابر  كل أشغال تركيب-
  التصوير.

  

تصليح تجهيزات  -
  مخابر التصوير.

  
03-18-012  

  

  

حرفي في تركيب آالت الطبع. 
  (تركيب آالت الطبع).

  

  كل أشغال تركيب و صيانة آالت الطبع -
 

  

  

تصليح أآلت  -
  الطبع.

  
03-18-013  

 

  

اإلنتاج حرفي في تركيب تجهيزات 
  السمعي البصري

  
  
  

  

اإلنتاج كل أشغال تركيب و صيانة تجهيزات 
  السمعي البصري

  

تصليح  -
 اإلنتاجتجهيزات 

  السمعي البصري
  

    

حرفي في تركيب تجهيزات الكشف 
  

و       كل أشغال تركيب و صيانة تجهيزات الكشف -
  

يزات تصليح تجه -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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03-18-014  
 

و اإلنذار و مكافحة الحريق. 
(تركيب أجهزة الكشف و اإلنذار و 

  مكافحة الحريق) 
  

  الكشف و اإلنذار  اإلنذار و مكافحة الحريق 
  و مكافحة الحريق.

 
03-18-015  

 

  

حرفي في تركيب اآلالت المستعملة 
و        في صناعة وتحويل و قطع
  استرجاع كل أنواع الورق .

(تركيب اآلالت المستعملة في 
 صناعة وتحويل و قطع 

  و إسترجاع الورق).
  

  

من اآلالت كل أشغال تركيب وصيانة كل أو جزء -
و قطع و استرجاع كل أنواع المستعملة في تحويل 

  .الورق
  

  

تصليح أآلت  -
و     صناعة 

       تحويل و قطع

و استرجاع    
  الورق.

 
 

03-18-016  

  

  

حرفي في تركيب تجهيزات الصناعة 
الغذائية (تركيب تجهيزات الصناعة 

  الغذائية )

  

كل أشغال تركيب و صيانة تجهيزات الصناعات 
  الغذائية

  

تصليح تجهيزات  -
  الصناعة الغذائية.

  
03-18-017  

  
  

  

  حرفي في تركيب تجهيزات الكهرباء
  (تركيب تجهيزات الكهرباء).

  

  

 ءكل أشغال تركيب وصيانة تجهيزات الكهربا -
  والتوسيع و التوصيل الكهربائي 

  تركيب األعمدة الكهربائية. -
  مد الكوابل الكهربائية. -
  ائية... إلخالت و العدادات الكهربتركيب المحو  -

  

تصليح  -
  ءتجهيزات الكهربا

تسجيل   -
  استهالك الكهرباء.

  
03-18-018  

 

  

حرفي في توصيل وتوسيع شبكات 
  الغــاز و المياه الصالحة للشرب.

(توصيل و توسيع شبكات الغــاز و  
  المياه الصالحة للشرب).

  

صيانة لشبكات الكل أشغال التوصيل وتوسيع و  -
  لغاز و المياه الصالحة للشرب.ا

  

  

تصليح شبكات  -
و المياه     الغاز 

  الصالحة للشرب.

  
03-18-019  

 

  

حرفي في تركيب تجهيزات وعتاد 
  توليد الطاقة الشمسية.

(تركيب تجهيزات وعتاد الطاقة 
  الشمسية).

  

كل األعمال الخاصة بتركيب تجهيزات ومعدات توليد  -
  الطاقة الشمسية.

  

ح و التصلي -
  الصيانة.

  
03-18-020  

  

  

  حرفي في تركيب الهواتف الثابتة.
  (تركيب الهواتف الثابتة)

  

  

  تةكل أشغال تركيب و صيانة شبكات الهواتف الثاب -
  

تصليح كل أنواع  -
  الهواتف.

 
  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بتصليح وصيانة 19

  في مختلف فروع النشاط االقتصادي و العائالت.  التجهيزات و المواد المستعملة
  النشاطات الثانوية  وىــالمحت  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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  الرئيسي  و تسمية النشاط
  

03-19-001  

(*)  

  

حرفي في تصليح مولدات البخار 
  (تصليح مولدات البخار).

  

كل أشغال تصليح وصيانة كل أنواع مولدات -
المسخنات التي  و ت البخارمسخناو البخار المائي 
المسخنات  و مسخنات القاطرات و تشتغل بالغاز

البحرية وغيرها من المسخنات األخرى بما في ذلك 
  األجهزة الملحقة بمولدات البخار المائي وغيره. 

  

بيع قطع الغيار المتصلة  -
  بها.

  
03-19-002  

(*)  

  

حرفي في تصليح معدات الحماية 
  ضد الحرائق و السرقة.

ــــة ضد   ــــحماي ــــل ــــتــــ ا ــــصليح مــــعدا (ــــت
  الحرائق و السرقة ).

  

كل أشغال تصليح وصيانة معدات الحماية ضد -
الحرائق (جهاز إخماد النار) والسرقة وغيرها من 

    وسائل التنبيه و الكشف.

  

  بيع وسائل التنبيه. -
ملئ جهاز إخماد  -

  النيران.
تركيب جهاز الحماية  -

ومكافحة الحرائق و 
  السرقة. 

  
03-19-003  

(*)  

   
حرفي في تصليح تجهيزات ومعدات 

  المخبزة.
(تصليح تجهيزات ومعدات  

  المخبزة).

  

كل أشغال تصليح وصيانة معدات وتجهيزات -
  المخابز (أفران، آالت العجن...إلخ).

  

بيع قطع الغيار و  -
و  الملحقات التابعة لها

  تجهيزات المخابر

  
03-19-004  

(*)  

  

  د الفالحي.حرفي في تصليح العتا
  (تصليح العتاد الفالحي   ).  

  

الصيانــــة للعتاد و اآلالت  و كل أشغال التصليح -
  الفالحية وملحقاتها.

  

بيع قطع الغيار  -
  وملحقات العتاد الفالحي.

  
03-19-005 

(*)  

  

  المضخات حرفي في تصليح 
  ).المضخات(تصليح 

  

  .المضخاتكل أشغال التصليح وصيانة  -
  

غيار بيع قطع ال -
و ملحقات 

  المضخات
  

03-19-006  
(*)  

  

  حرفي في تصليح آالت النسيج  
  وآالت الحباكة الصناعية (التريكو).

  "المنسج"(تصليح آالت النسيج 
   "التريكو"وآالت الحباكة الصناعية 

  

الت أآلو صيانــــة          كل أشغــــــال التصليـــح -
  النسيجية و الحياكة الصناعية.

  

قطع غيار أآلت  بيع -
و الحياكة      النسيج 
  الصناعة

  
03-19-007  

(*)  

  

حرفي في تصليح القوارب وغيرها 
  من المراكب.

(تصليح القوارب و المراكب األخرى 
.(  

  

كل أشغال تصليح القوارب و المراكب المزودة  -
بمحرك و غير المزودة بمحرك بما في ذلك المراكب 

  الصغيرة لالستجمام.
غال الخاصة بالقوارب (طالء، كهرباء، كل األش -

  نجارة...الخ)

  

بيع قطع الغيار و  -
  لواحق القوارب و المراكب

  
03-19-008  

  

  

  حرفي في التلفيف.
  (التلفيف).

  

  

و     كل أشغال تلفيف كل المحركات الكهربائية -
  محوالت...إلخ.وال تمناوباال

  

بيع قطع الغيار المتعلقة  -
  بالتلفيف



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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03-19-009  

(*)  

  

حرفي في تصليـــح الموازين و 
  الروافع. 

  (تصليح الموازين و الروافع).

  

كل أشغال تصليـح و صيانة الروافــــع و  -
  الموازين وغيرها من آالت الوزن .

  

 بيع قطع غيار الموازين  -
  و الروافع.

 
03-19-010  

  

  

 حرفي في تصليح عداد سيارات
  . األجرة

 ).األجرة (تصليح عداد سيارات

  

  

وعدادات  األجرة تصليح وصيانة عداد سيارات -
  أخرى مماثلة.

  

بيع قطع غيار عدادات  -
وعدادات  األجرة سيارات

  أخرى مماثلة.

 
03-19-011  

(*)  

  

حرفي في تصليح المصاعـــد و 
  األجهزة المماثلة لها

(تصليح المصاعــد و األجهزة 
  المماثلة لها ).

  

الصيانة الخاصة بالمصاعد كل أشغال التصليح و  -
و آالت رفع األحمال و المصاعد الهوائية و مصاعد 

  التزلج و الكراسي الهوائية  .
  

  

بيع قطع غيار المصاعد  -
  بكل أنواعها

 
 

03-19-012  

(*)  

  

حرفي في تصليح المكثفات (تصليح 
  المكثفات).

  

  تصليح المكثفات و البطاريات وتشحين البطاريات. -
  

  

يات و بيع البطار  -
و   الماء المقطر

  الماء المحمض.
 
 

03-19-013  

(*)  

  

و       حرفي في تصليح الدراجات
  الدراجات النارية.

و       (تصليح الدراجــــات 
  الدراجات النارية).

  

و الدراجات            ة الدراجــاتـــتصليح وصيان -
  النارية وأعمال تصليح العجالت.

  

 بيع قطع غيار الدراجات  -
  و الدراجات النارية 

 
 

03-19-014  

(*)  

  

حرفي ميكانيكي الوزن الثقيل 
المخصص للنقل البري (تصليح 
ميكانيكي لوسائل النقل البري 

  الثقيلة).

  

تصليح ميكانيكي لكل وسائل النقل البري الثقيلة  -
للمسافرين و البضائع وكذلك تصليح وسائل النقل 

  األخرى الصناعية.

  

غيار وسائل  بيع قطع -
  النقل البري .

وسائل النقل  رأبجر و  -
  البري .

  
 

03-19-015  

(*)  

  

  حرفي ميكانيكي السيارات.  
 (التصليح الميكانيكي للسيارات).  

 

  

  

كل أشغال تصليح كل المحركات وكل أجزاء  -
  السيارات و صيانة وضبط المحركات.

  

  شحن المكثفات -
  جر ورأب السيارات -

 
03-19-016  

)(*  

  

حرفي في تصليح محركات القوارب 
  و المركبات المائية

(تصليح محركات القوارب       و 
  المركبات المائية)

  

كل أشغال تصليح محركات القوارب          و  -
  المركبات المائية

   
بيع قطع غيار محركات  -

القوارب   و المحركات 
  المائية.

  
03-19-017  

  

  

ت حرفي في تصليح عتاد وتجهيزا
  الغسل و التشحيم.

  

    تصليح عتاد و تجهيزات الغسل و التشحيم. -

        



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
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03-19-018  

  
 حرفي ميكانيكي في تصليح مفاصل

  المركبات و ممتصات الصدمات
(تصليح المفاصل و ممتصات 

  الصدمات)

و           كـــل أشـــغال تصـــليح مفاصـــل المركبـــات -
  ممتصات الصدمات

  
  

  بيع مفاصل المركبات -
و ممتصات الصدمات و 
لواحق المركبات األخرى     

  
  

03-19-019  

  

  
  

حرفي ميكانيكي في تصليح الكوابح 
  و هياكل القيادة و الدواسات

الكوابح و هياكل القيادة و  (تصليح
  الدواسات) 

 

كــــل أشــــغال تصــــليح الكــــوابح و هياكــــل القيــــادة و  -
  الدواسات للمركبات

  تحميل لوحات الكوابح و لواحق نظام الكبح. -

  

  بيع الكوابح و الدواسات. -

  
03-19-020  

 

  

حرفي في تصليح و تركيب زجاج 
  السيارات

  (تصليح و تركيب زجاج السيارات)

 

تصـــــليح و تركيـــــب زجـــــاج الســـــيارات كـــــل أشـــــغال  -
  (الزجاج الواقي و زجاج النوافذ)

  

  بيع المرايا العاكسة. -

  
03-19-021  

 

  

في تصليح روافع  يحرفي ميكانيك
المركبات و الهياكل األوتوماتيكية 

  المدعمة
(تصليح الروافع و الهياكل 

  األوتوماتيكية المدعمة)

 

 كــــل أشــــغال تصــــليح روافــــع المركبــــات و الهياكــــل -
  المدعمة. ةاألوتوماتيكي

  تصليح الضاغطات الصناعية   -

  

 
 

03-19-022  

  

  

  حرفي في تصليح لواحق السيارات.
  (تصليح لواحق السيارات).

 

  كل أشغال تصليح لواحق السيارات -
(واقي الصدمات، لوحة التحكم، زجاج 

  السيارات...إلخ).

  

  
03-19-023  

 
 
 

  

حرفي ميكانيكي في تصليح الهياكل 
  ترونية للمركباتاإللك

(تصليح الهياكل اإللكترونية 
 للمركبات)

  

 

  كل أشغال تصليح الهياكل اإللكترونية للمركبات. -
  

بيع قطع الغيار  -
اإللكترونية المتعلقة 

  بالمركبات.

  
03-19-024  

 

  

  

حرفــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــليح اآلالت 
  الكهرومنزلية. 

 (تصليح اآلالت الكهرومنزلية). 

 

  

  

ــــــة الموجهــــــة  تصــــــليح وصــــــيانة اآلالت - الكهرومنزلي
  الداخلي و الخارجي.  لالستعمال
  ).الخ...الغسيل أجهزةالطبخ،  أجهزة (الثالجات،

 

 بيع قطع الغيار  -
و الملحقات المخصصة 

  ت الكهرومنزلية.آللأل
 ةبيع أجهزة كهرومنزلي

قديمة صالحة 
 لالستعمال. 

  
 
 

03-19-025  

  

  

حرفي فـي تصـليح أجهـزة التلفزيـون و 
المـــذياع وغيرهـــا مـــن األجهـــزة الناقلـــة 

  

مســــــجالت  و ، المــــــذياعيــــــونتصــــــليح جهــــــاز التلفز  -
ـــــــة  الصــــــوت و الصــــــور وغيرهــــــا مــــــن األجهــــــزة الناقلــــ

  

بيع قطع الغيار و  -
الملحقات المخصصة 



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  للصوت و الصورة. 
ـــــــاز، المـــــــذياع  (تصـــــــليح جهـــــــاز التلف
وغيرها من األجهزة الناقلة للصوت و 

  الصورة).

 و الصوت...إلخ.  ةللصور 

  لهوائيةتركيب وتصليح المقعرات ا
جهزة التلفزيون و المذياع أل

جهزة الناقلة للصوت األو 
  و الصورة.

  
03-19-026  

  

  

  حرفي في تصليح الساعات.
  (تصليح الساعات). 

  

  تصليح كل أنواع الساعات. -
  

 بيــــــع الســــــاعات الكبيــــــرة  -
ـــــــــــــة و  و الصــــــــــــغيرة القديمـ

لإلســـــــــــــــتعمال  الصـــــــــــــــالحة
وكــــــــــــــذلك بيــــــــــــــع أســــــــــــــاور 

  الساعات.
  

03-19-027  
 

  

  

  حرفي في الفلكنة وتصليح العجالت.
  (الفلكنة وتصليح العجالت ).

  

  تصليح العجالت المطاطية. -
  توازن وموازنة عجالت السيارات. -
 مراقبة وضبط مصابيح السيارات. -

  

  

 بيع العجالت المطاطية -
  و العجالت الحديدية.

  

  
  

03-19-028  

  

  األفرشة.  في تصليح حرفي 
 أفرشة األسرة).  تصليح( 

  

  

  تصليح األسرة و األفرشة. -
  األفرشة وتلبيسها. ملء -

  

بيع األسرة و األفرشة  -
القديمــــة و الصالحة 

  لإلستعمال.
  

03-19-029  
 

  

  

  األثاث. تصليححرفي في 
  (تصليح األثاث).

  

  

تصليح، تقشيش، ترميم، طلي  -
ثاث(صالون،كراسي مقاعد...إلخ) بما في ذلك األ

 صقل وتلميع األثاث (التلميع).

  

  

بيع األثاث القديم  -
  الصالح لإلستعمال

 
03-19-030  

  

  

  حرفي في إصالح المفروشات
  المفروشات) تصليح(

  

وضع أغطية قماشية على المقاعد و األرائك -
  وغيرها من األثاث الداخلي

 ها.ساء  المفروشات و صباغتك-

 
 

  

  

بيع المفروشات -
  المسترجعة.

  
 

03-19-031  

  

  

  حرفي إسكافي.
  (ترقيع األحذية).

  

  كل أشغال ترقيع األحذية. -
  تصليح األحذية. -
  عقاب األحذية.ألوضع الفوري ال -

  

  بيع لوازم األحذية. -
(تلميع األحذية، لباسة 

  األحذية).
  بيع األحذية. -

ترقيع مختلف 
  المنتجات الجلدية.

  
 

03-19-032  

  

حرفي في تزيين وتصليح مقاعد 
  السيارات.

  

و لواحقها تزيين وتصليح مقاعد السيارات  -
  الداخلية.

  

بيع أغطية المقاعد  -
  ومفروشات السيارات.



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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كل أشغال تلبيس  -  (تزيين وتصليح مقاعد السيارات).   
  المقاعد.

  
  

03-19-033  

  

  

  حرفي في تصليح أجهزة التدفئة.
  

  نة كل أجهزة التدفئة تصليح، صيا -
  (التدفئة المركزية، أفران) وتجهيزات المغاسل.

  تصليح المضخات ومواقد المسخنات. - -
  تركيب أنابيب حمامات التدفئة المركزية. -
  كل أشغال تحويل المواقد. -

  

بيع قطع ولوازم  -
التجهيزات الخاصة 

  بالتدفئة.

 
03-19-034  

 
 

  

  ة.حرفي في تصليح اآلالت الموسيقي
  (تصليح اآلالت الموسيقية).

  

الموسيقية التقليديــــة و  تصليح كل اآلالت -
  .العصرية

  

  

  ضبط اآلالت الموسيقية. -
بيع قطع الغيار و  -

الملحقات المتصلة باآلالت 
  .الموسيقية

  
03-19-035  

 

  

  حرفي في تصليح األسلحة.
  (تصليح أسلحة الصيد).

  

  لحة األلعاب.كل أشغال تصليح أسلحة الصيد وأس -
  

بيع الذخيرة، قطع،  -
أفخاخ وطعم األفخاخ وكل 

  لوازم الصيد
  بيع األسلحة القديمة لجمعها. -

03-19-036  

  
  

حرفي في تصليح السياالت 
  الحبرية).

  (تصليح السياالت). 

  

  كل أشغال تصليح السياالت الحبرية. -
  

  

  بيع السياالت الحبرية  -
ملء وبيع السياالت  -

  الحبرية
 
 

03-19-037  

  

  

  الطباعة.حرفي في تصليح آالت 
  (تصليح آالت الطباعة).  

  

تصليح وصيانة أجهزة وعتاد الطباعة ل كل أشغا -
 ولواحقها.

 
 
 

  

  

بيع قطع الغيار المتعلقة  -
  بأجهزة الطباعة.

 
 

03-19-038  

  

  

حرفي في تصليح تجهيزات تربية 
  الحيوانات.

  (تصليح تجهيزات تربية الحيوانات).

  

    تصليح تجهيزات وعتاد تربية الحيوانات. -

 
03-19-039  

 

  

حرفي في تصليح عتاد وتجهيزات 
  المشاتل.

  (تصليح عتاد وتجهيزات المشاتل).

  

    عتاد وتجهيزات المشاتل.تصليح كل أشغال  -

 
03-19-040  

  

  

حرفي في تصليح اآلالت ذات 
  الطابع الصناعي.

(تصليح ميكانيكي لآلالت 
 الصناعية).

  

    كل أشغال تصليح آالت ذات الطابع الصناعي. -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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03-19-041  
 

  

حرفي في تصليح التجهيزات المتعلقة 
  واألشغال العموميــة.  بناءالب

بناء و ال(تصليح التجهيزات المتعلقة ب
  األشغال العموميـــــة).

 

كل أعمال التصليح و الصيانة المتعلقة بتجهيزات  -
  ة، األشغال العمومي و البناء

جاج ضاغطة ز  (خالطة ملفاف، عربات رافعة
  مطرقة آلية...).

  

  
03-19-042  

  

 

حرفي في تصليح أآلت غسيل 
  المالبس.
 ). المالبسغسيل  أآلت(تصليح 

  

  

    تصليح، و صيانة أآلت الغسل الجاف للمالبس. -
  

 
 

03-19-043  
 

  

حرفي في تصليح وصيانة األدوات 
  البصرية و التدقيق.

دوات البصريـــة و (تصليــح األ
 التدقيق).

  

  

تصليح وصيانة األدوات الطبوغرافية الجيوفيزياء،  -
  علم األقيسة.

عناصر البصريات  ،تصليح المجاهر اإللكترونية -
  و األدوات األخرى البصريـة و المستعملة للتدقيق.

  

بيع اللواحق وقطع  -
  الغيار.

03-19-044  
 

  

  حرفي في إصالح األواني المنزلية.
  (إصالح األواني المنزلية).

  

  

  واني المنزلية.تصليح و صيانة األكل أشغال  -
  

بيع األواني المنزلية  -
القديمة الصالحة 

  لالستغالل.
  
  

03-19-045 

  

حرفي في تصليح آالت المكاتب. 
  (تصليح آالت المكاتب).

  

كل أشغال تصليح و صيانة آلالت الحساب   و  -
الت المستعملة في أآلت النسخ و الطبع وكل اآل

و معدات تحليل المعلومـــــات          و  المكاتب
 األرشيف وما يشابهها.

  

  

بيع اللواحق وقطع  -
  الغيار.

  
03-19-046  

 

  

حرفي في تصليح و صيانة أجهزة 
  اإلعالم اآللي وملحقاتها.

  أجهزة اإلعالم اآللي). تصليح (

  

زة كل أشغال التصليــح و الصيانة الخاصة بأجه -
  اإلعالم اآللي وملحقاتها.

  

بيع قطع غيار  -
وتجهيزات اإلعالم اآللي 
وقطع غيار ملحقات 

  اإلعالم اآللي.
 بيع حبر التجهيزات. -

  
  
  

03-19-047 
 

  

  حرفي في تصليح الهاتف الثابت
عن  االتصالالهاتف النقال وآالت 

  بعد.
 (تصليح الهاتـــف الثابت 

  

و الهاتف النقال  صيانة الهاتف الثابــتو تصليح  -
  وكل آالت االتصال عن بعد.

  تصليح و صيانة الموزع الهاتفي. -

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.

48

صال عن الهاتف النقال وآالت االت
  بعد).

  
03-19-048  

  

  

حرفي في التصليح الفوري وجر 
  السيارات.

  (التصليح الفوري وجر السيارات).

  

و أو جر السيارات المصابة بحادث فوري  تصليح-
  المعطلة.

  

  
03-19-049  

 

  

حرفي في تصليح مدخنات 
  السيارات.

  (تصليح مدخنات السيارات).

  

تبديل و التركيب الو و الترميم كل أشكال التلحيم  -
المرتبطة بتصليح مدخنات السيارات بمختلف 

  أنواعها.

  

بيع مدخنات السيارات  -
  المستعملة.

  
  

03-19-050  
  
 

  

حرفي ميكانيكي مختص في 
  كي ديازيل).ديازيل. (ميكانيال

  

كل أشغال تصليح وصيانة محركات ديازيل المعدة  -
لكل االستعماالت (كما في ذلك محركات بحرية 

  وعناصرها).

  

  
03-19-051  

  

  

حرفي في كهرباء السيارات. (تصليح 
  كهرباء السيارات).

  

تصليح و صيانة كهرباء السيارات بما في ذلك  -
  تلفيف عناصر المحركات الكهربائية.

  

تركيب أجهزة إنذار  -
 السيارات.

  
 

03-19-052  
 

  

حرفي في إصالح هياكل السيارات 
  ودهنها.

 (تصليح ودهن هياكل السيارات). 

  

  

  تبديل بعض أجزاء هياكل السيارات. -
  كل األعمال المتعلقة بتقويم ودهن هياكل السيارات.

  

  
03-19-053  

 

  

حرفي في تصليح األجهزة 
  اإللكترونية.

  جهزة اإللكترونية).(تصليح األ 

  

تصليح وصيانة عتاد التحكم عن بعد، مقياس  -
  بعدي، الموصالت (مرسل ومستقبل، نظام التشفير.

 تجهيزات أخرى إلكترونية لالستعمال المهني.-

 
 

  

  

بيع قطع غيار ألجهزة  -
  اإللكترونية.

  
03-19-054  

  
 

  

  حرفي في تصليح أجهزة التبريد.
  .(تصليح تجهيزات التبريد) 

  

كل أشغال التصليح و الصيانة المتعلقة 
 ،بالتجهيزات وعتاد التبريد، غرف التبريد

طاوالت وواجهات  ،خزانات التبريد ،ثالجات
 التبريد.

  

  

  
  

03-19-055  
 

  

حرفي مصلح للعتاد الفوتوغـــرافي و 
مائي. (تصليح العتــــاد نالسي

 .نمائي)يالفوتوغرافي و الس

 

  

  د الفوتوغــرافيتصليح وصيانة العتا -
  نمائي.يالس

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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03-19-056  
 

  

حرفي في تصليح وصيانة محطات 
  تصفية المياه.

تصليح وصيانة محطات  و (تركيب
  تصفية المياه).

  

  كل األشغال المرتبطــة بتصليح و صيانة -
  مختلف تجهيزات ومعدات محطات تصفية المياه).

  

  
03-19-057  

 

 

  الصيد حرفي في إصالح شباك 
 (إصالح وترميم الشباك)

  

  

  كل أشغال الترميم و اإلصالح لشباك الصيد.-
  

  بيع لواحق الصيد. -

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة باألشغال الميكانيكية 20

  

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
03-20-001  

  

  

العامة.  احرفي في الميكانيك
  العامة). كا(الميكاني

  

تصليح القطع الميكانيكية، الخراطة  -
  الفريز، اللحام، تمليس... إلخ.

إنتاج قطع ميكانيكية بناء على طلب  -
  حسب النموذج.

  

 

  
03-20-002  

  

  

حرفي مضبط، خراط وفراز  
  (ضبط، خرط وتفريز)

  

التصحيح و   قطعالكل أشغال صناعة  -
و       و التجويف و الخرط  و الضبط

التصليح وغيرها من   و لطلي بالقصديرا
  العمليات المماثلة. 

  

  

  
03-20-003  

  

  

  حرفي مضبط. 
  (الضبط )

  

كل أشغال الضبط الميكانيكي وغيرها  -
    من العمليات المشابهة

  

  أشغال صغيرة تتعلق بالميكانيك.  -

  
03-20-004  

  

   
  .حرفي خراط

 (خرط)

  

  

كل أشغال الخرط و التصحيح  -
وصناعة القطع المشكلة بالمخرطة 

  الميكانيكية.
إعادة إنتاج القطع الميكانيكية    -

  حسب الطلب. 
  

  

  
  

03-20-005  

  

  

  .حرفي فراز ميكانيكي
    .(تفريز ميكانيكي   )

  

  

  كل أشغال التفريز الميكانيكي -
  (حيث التصحيح) وٕانتاج قطع الغيار.

غيار حسب الإنتاج قطع إعادة  -
  الطلب.

  

  
03-20-006  

      

  

  .حرفي سنان
    .(السن)

  

كل أشغال تسنين السكاكين،  -
الساطورات، القطاعات،  ،المقصات
وغيرها من الوسائل  راتشنالم ،المجزآت
  القاطعة.

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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وزخرفة وتزيين المباني  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بالتهيئة، الصيانة، التصليح،  21
  المخصصة لكل االستعماالت التجارية، الصناعية و السكنية.

  
  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط

  الرئيسي  و تسمية النشاط
  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
03-21-001  

  

  

  .حرفي بناء
  (البناء).  

  

    كل أشغال البناء.  -

  
03-21-002  

  

  

  حرفي مبلط.
  .(التبليط ) 
  

  

كل أشغال تركيب البالط و الخزف و الرخام  و  -
    .للمبانيالفسيفساء المخصصة 

  

كل أشغال تلبيس  -
الجدران و األرضيات 

  الخشبية
  أشغال الكتامة  -
  

 
03-21-003 

 

  

   
حرفي في إعداد حديد البناء. 

 (إعداد حديد البناء).

  

  

الموجه للبنيات   إعداد حديد البناءكل أشغال  -
  غال العمومية.واألش

  

  
03-21-004 

  

  

حرفي في تشكيل قوالب  صب 
  سمنت البناء إ

اسمنت إ(تشكيل قوالب  صب 
  ) البناء

  

   كل أشغال تحضير و تشكيل القوالب الخشبية -
 أو المعدنية لصب اسمنت البناء 

  

  
03-21-005 

  

  

  حرفي حفار ردام.
  (الحفر و الردم   ).  

  

و   بالحفر و تسوية كل أشغال الصغيرة المتعلقة  -
  ألنقاض و ردم األرض.ارفع 

  

  
03-21-006 

  

  

حرفي مركب هياكل البناء ونجارة 
  البناءات. 

(تركيب هيكل السقف الخشبي 
  ).ياتونجارة البنا

  

  .ياتتركيب هياكل البناء و نجارة البنا -
  تركيب القطع الخشبية الجاهزة. -

  

بيع وتصليح أدوات  -
النجارة المخصصة 

  .اتيللبنا

  
03-21-007 

  

  

  التسقيف.و حرفي في التزنيك 
  (التزنيك و التسقيف).

  

كل األشغال المتعلقة باستعمال الزنك في  -
البناءات، و أشغال التسقيف بالزنك على السطوح و 

  .رفاتالمش
تركيب وتصليح البالوعات و القنوات وغيرها من  -

و        األدوات األخرى المصنوعة من الزنك
  (العمارات). ياتللبنا الموجهة

  
  

  

األشغال المرتبطة  -
  .ياتبالسباكة في البنا



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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03-21-008 

  

  

  حرفي مرصص.
  (الترصيص الصحي). 

  

كل أشغال التركيب و التصليح المتعلقة  -
  الصحي. صبالترصي

ب وتصليح المدفئات المركزية ذات كيتر  -
  االستعمال المنزلي.

  

بيع المدفئات  -
  القديمة.

 
 03-21-009 

  

  

  حرفي في الكتامة.
  (الكتامة). 

  

كل أشغال الكتامة و العزل ( إخماد األصوات)  -
 التاالستعماالسكنية أو الموجهة  البناياتفي 

  (اإلداري، الصناعـي و التجاري). األخرى
و          كل أشغال الكتامة و العزل على المباني -

  األحواض...). و المسابحكالمنشآت األخرى 
  

  

  
03-21-010 

  

  

  حرفي في العزل الصوتي.
  (عزل األصوات). 

  

ه ـكل األشغــال العازلــة للصوت و الضجيج (تنحي -
  أو تخفيف انتشار األصوات و الضجيج).

  

  

أشغال تركيب  -
منتجات تلبيس 
األرضيات و الحيطان 

  و األسقف.
  
  

03-21-011 

  
  

  

  أقفال البنايات. في تركيبحرفي 
  ).(صناعة أقفال المباني  

  

تركيب وتصليح األقفال وغيرها من الخردوات  -
المرتبطة بالنجارة في البناءات و مضادات السرقة و 

  و أجهزة اإلنذار. اشفاتالك
    

  

 
03-21-012 

(*)  

  

  حرفي في تنظيف وتنقية المدخنات.
).   ت(تنظيف غير صناعي للمدخنا

  

  

كل أشغـــال صيانة المداخن  و األفران    و  -
  لتدفئة غير الكهربائية.أجهزة ا

  

  
03-21-13 

  

  

  . ياتحرفي دهان البنا
  (دهن وطالء البنايات).

  

  كل ألشغال الحرفية و دهن و طالء البنايات. -
  

الجدران  فتغلي -
  بورق التغليف.

  
  

03-21-014 

  

  

  حرفي صباغ و مركب الزجاج
  (صباغة و تركيب الزجاج)

  

قة كل أشغال صباغة و تركيب الزجاج المتعل -
  بالمباني.

  

 
03-21-015 

  
  

  

  حرفي مزخرف. 
زخرفة داخلية وٕاعداد  و (تزيين

 وتهيئة المحالت).

 
 

  

  

كل أشغــال تلبيس األرضيــات و الجدران (بالورق  -
  الالصق، أفرشة األرضيات وتلبيس الخشب).

  زخرفة الداخلية.ال و أشغال التجميل -
  
  

  

 بيع الورق الالصق  -
ضيات و و أفرشة اٍألر 

  أدوات التزيين.  

  
03-21-016 

  

حرفي في تهيئة وتجميل واجهات 
  

  تهيئة الواجهات و األجنحة وكل فضاءات  -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  المحالت.  
  (تجميل الواجهات). 
  

  العرض للمنتجات الموجهة للبيع.
تهيئة، مساحات العرض لكل أنواع المنتجات  -

  الموجهة للبيع.
  

  
03-21-017 

  

  

  حرفي تجميل الحدائق.
  (تجميل الحدائق). 

  

تهيئة وتجميل وصيانة الحدائق و الحضائر  -
  وغيرها من المساحات الخضراء األخرى.

  

  

  
03-21-018 

  

  

  الزجاج.في تركيب حرفي 
 (صناعة الزجاج). 

 

  

  

المرايـــا    و الواجهات   و تركيب الزجاج -
  الزجاجية األمامية وزجاج أبواب المحالت . 

  

  

 بيع الواجهات  -
  ملحقاتها.     لمرايا ا

  
03-21-019 

  

  

المعدنية.  ياتحرفي مركب للبنا
 المعدنية ). يات(تركيب البنا

  

  

   المعدنية. ياتيات و البنااتركيب هياكل البن -
   

  

  
03-21-020 

  

   
حرفي كهربائي في البنايات. 

  (تركيب الكهرباء).

  

كل أشغال التركيب الكهربائي الخاصة بالبنايات  -
  .ةباء المنزليالكهر  -
  كل أشغال التصليح. -
  وضع الالفتات المضيئة. -
ألجهزة لكل أشغال التركيب والتوصيل  -

  الكهرومنزلية.
  

  

  
  

03-21-021 

  

  

حرفي متخصص في تنظيف 
  الطـرق و الشبكات المختلفة.

(تنظيف وصيانـــــة الطرق و 
  الشبكات المختلفة   ).  

  

  

نوات صرف المياه إفراغ البالوعات و األقبية و ق -
  القذرة وغيرها من القنوات األخرى.

  

  
03-21-022 

 

  

حرفي متخصص في تنظيف 
  المحالت المختلفة.

  (تنظيف المحالت المختلفة).

 

كل أشغال التنظيف و التطهير وٕابادة  -
 .الشحومالجرذان وٕازالة 

  

  

تنظيف المساحات  -
العمومية (الشواطئ، 

  الحدائق...إلخ)
03-21-023 

 

  

. ةفي الكهرباء الصناعي حرفي
 ) ة(الكهرباء الصناعي

  

  

كل أشغال الكهرباء الصناعية، وصيانة وتصليح  -
  دوات الوزن.أاللوحات الكهربائية بما فيها 

  

  
03-21-024 

  

  حرفي في البستنة.
  

  كل األعمال المرتبطـة بغرس نباتات الحدائق، و  -



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  .الشوائبمن  هازبرها و تنظيف  (حرفي بستاني).  
  قي األشجار و النبتات و المحافظة عليها.س -
  تلقيم األشجار. -

  
03-21-025 

  
  

حرفي في تنظيف واجهات البنايات 
  و العمارات.

 (تنظيف واجهات البنايات 
  و العمارات)

  

كل أشغال تنظيف واجهات البنايات و العمارات  -
  (الجدران، الزجاج)

  

  
03-21-026  

  

  

حرفي في تنظيف و غسل 
مركبات (تنظيف و غسل ال

  المركبات)

  

كل أشغال و تنظيف و غسل المركبات  -
  (السيارات، الشاحنات...إلخ)

  

تفريغ زيت  -
  المحركات.

التزيين  بيع ملحقات  -
(زيت السيارات 

  ...إلخ) ياتمصفال
  

03-21-027  
  

  

  رسم  على  الزجاج الحرفي في  
   الرسم على الزجاج )(

  

للبناء أو   هلزجاج الموجالرسم على اكل أشغال  -
  الزخرفة  الداخلية 

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة بالنظافة وصحة العائالت 22

  
  

 
  
 
 
 

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
03-22-001 

  

  

حرفي مختص في 
  لتجميل.  ا

  لي)(جما

  

معالجة البشرة، تجميل الوجه  -
  بالمساحيق (ماكياج)

 تطبيبتجميل األيادي و   -
  األقدام

    التدليك.-  

  

  حالقة للنساء. -
بيع مواد ومساحيق التجميل   -

  العطـور و الشعر المستعار. 
    

  
03-22-002 

(*)  

   
حرفي حالق الرجال و 

النساء.  (حالقة الرجال و 
  النساء).

  

  

غال المتعلقة بحالقــــة كل األش -
  الرجال و النساء.

  

بيع لوازم التزيين، العطور  -
  وكذلك لوازم حالقة الذقن.

  
03-22-003 

(*)  

  

  حرفي حالق الرجال.
  (حالقة الرجال).  

  

  

كل األشغال المتعلقة بحالقة  -
  الرجال.

  

بيع لوازم التزيين، العطور  -
  وكذلك لوازم حالقة الذقن.

  
03-22-004 

(*)  

  

  حرفي حالق النساء. 
 (حالقة النساء).

 
 

  

  

كل األشغال المتعلقة بحالقة   -
  النساء.

  

  طب األقدام و األرجل. -
تجميل ومعالجة األيادي،  -

  مكياج.
بيع مواد التجميل و العطور  -

  وغيرها من لوازم الزينة.
  

03-22-005 
  

  

حرفي محضر األعشاب 
  الطبيعية.

(تحضير األعشاب 
  الطبيعية).

  

البحث عن األعشاب تجفيفها  -
وتصنيفها لإلستعمال 

  للتـداوي... إلخو          العائلي
  

  

  تكييف األعشاب -

  
03-22-006 

  

  

حرفي في تركيب و تصليح 
  النظارات 

(تركيب و تصليح 
  النظارات)

  

  تركيب و تصليح النظارات -
  

بيع النظارات و األغلفة و  -
  العلب  و اللواحق األخرى.



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المرتبطة باأللبسة. 23
  

  
  

  
  
  
  

  
 

  النشاط الحرفيتحديد    
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
  

03-23-001 
  

  

على الطباعة حرفي في
  األقمشــة و المالبس.

  (الطباعة على األقمشة). 
  

  

ة على ــــكل أشغال الطباع -
و األقمشة وكذا نســخ  المالبس

  الصور و األشكال. 

  

  
  

03-23-002 
  

  

حرفي في ترقيع المالبس 
  القديمة.

  (الرتق و الترقيع).
  

  

     كل االشغال المتعلقة برتق، -
و ترقيع وسرد المالبس، و 
    القماش و اللوازم المنتوجة.

  

 البيع بالتجزئة لمواد العقادة  -
  و الخردوات.

     

  
03-23-003 

  

  

 حرفي مضرب لساق األحذية 
األحذية (تضريب   ياتعفر و 

  األحذية).

  

كل األشغال المتعلقة بدرز  -
(تضريب) األحذية وفرعيات 

  األحذية.

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  نشاطات الصناعة التقـليدية الحرفية للخدمات المختلفة. 24
  

  النشاط الحرفيتحديد    رمز النشاط
  الرئيسي  و تسمية النشاط

  النشاطات الثانوية  وىــالمحت

  
03-24-001 

 
  

  

حرفي في الطباعة الفورية. 
  (الطباعة الفورية).

  

كل أعمال الطباعة الصغيرة و  -
  النسخ السريع.

  

  

النسخ، الربط و التجليد،  -
  أشغال صغيرة للطباعة.

صناعة األختام، األختام  -
  .الشخصية

  
03-24-002 

  

  

  حرفي طبوغرافي.
  (لطبوغرافي). 

  

لطباعة أو إعادة كل أشغال ا -
النسخ بالطباعة (تركيب يدوي 

   وطباعة).
   

  
  

  
03-24-003 

  

  

حرفي في الطباعة على مختلف  
 مختلف  المواد. (الطباعة على

  المواد).

  

كل أشغال الطباعة التي تتم  -
 بواسطة آالت يدوية أو شبه

  ال تكتسي طابعا صناعيا. ةأوتوماتيكي
  
  

  

أعمال طبع متنوعة صغيرة على  -
  مواد أو أشياء مختلفة.

  
  

03-24-004 
  

  

  حرفي في التركيب المطبعي.
  ).  طبعي(التركيب الم

  

  

كل أعمال التركيب المنجزة  -
 بواسطة آالت ميكانيكية

  (تركيب النصوص على تصاميم). 
  
  

  

 
03-24-005 

  

  

  حرفي في التصوير الضوئي.  
  (التصوير الضوئي).

  

كل أشغال فرز األلوان أو الطباعة  -
المنجـــزة في مخابـــر التصوير و 

  المستعملة في أحد األساليب اآلتية:
  صفائح طباعة األوفسات. -
  كليشهات للتيبوغرافي. -
  شاشات (مرشح) الطبع على المواد -
آلة تصفيح فوتوغرافية للطبع  -

  الضوئي أو الفالغسوغرافيا.
  

  

  
  

03-24-006 
  

  

  حرفي نقاش في الطباعة.
  (نقش في الطباعة)

  

كل أشغال النقش على المطاط 
وغيره من المواد المنجزة يدويا أو 

  



 

(*) نشاطات يمكن ممارستھا في إطار مقاوالت الصناعة التقليدية و الحرف يجب تسجيلھا في سجل الصناعة التقليدية 
 و الحرف وكذا في السجل التجاري.
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  ).اكيميائي
  

03-24-007 
  

  

ف و ـــحرفي مغلف، مجلد. (التغلي
  التجليد).

  

  

  كل أشغال التغليف و التجليد. -
  ترميم الكتب و المؤلفات. -

  

  
03-24-008 

  

  

  حرفي نقاش.
  (نقش). 
  
  

  

  نقش على المعادن -
الفتات مضيئــــة و صناعة لوحات و  -

  الدمغات.

  

 03-24-009 
  

  

حرفي صانع اللوحات المضيئة 
  (صناعة اللوحات المضيئة)

  

كل أشغال صناعة اللوحات  -
  المضيئة.

  

 
03-24-010 

  

  

  حرفي مصمم نماذج.
  (تصميم النماذج). 

  

كل أشغال المتعلقة بصناعة  -
النمــاذج و التصميمات المصغرة 

ـرات (سيارات، باخرات، طائ
مباني...إلخ) المصنوعة من مختلف 

  المواد حسب الطلب.
  إعادة تصميم كل النماذج -

  و التصاميم 
أشغال تصميم أجنحة المعرض  -

  وواجهات العرض. 

  

 
03-24-011  

  

  

  حرفي مصور.
  (التصوير).

  

   أستوديو التصوير. -
   التصوير الفوري. -
كل أشغال المتعلقة بإنجاز  -

  لفيديو.روبورطاج ا

  

  بيع لوازم التصوير. -
  تغليف الوثائق. -
  استخراج النسخ. -
  بيع ألبومات الصور. -
بيع الصور، المنشورات وأطر  -

  الصور. 
  إعادة استخراج الصور. -
   بيع األسطوانات. -

  
03-24-12  

  

  

حرفي في وضع شبكات اإلعالم 
  اآللي.

  (وضع شبكات اإلعالم اآللي)

  

اإلعالم  كل أشغال وضع شبكات -
  اآللي الداخلية أو الخارجية.

  

 


