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الكيان القانوني للمنشأة 1.1  
1.1 Legal status of establishments 

 

 البند 
 الرمز

Code 

Item  

 

 Sole proprietorship 01 مؤسسة فردية 

 General partnership company 02 شركة تضامن 

 Simple commanded company 03 شركة توصية بسيطة 

 Commandite by share company 04 شركة توصية باألسهم 

 Limited liability  company 05 شركة ذات  مسؤولية محدودة

 Public shareholding company 06 شركة مساهمة عامة 

 Private shareholding company 07 شركة مساهمة خاصة 

 Cooperative 08 جمعية  تعاونية

 Branch of Foreign Establishment 09 فرع ملنشأة أجنبية 

 Non-Profit Organization 10 هيئة ال تهدف إلى الربح

 Representing Office 11 مكتب تمثيل

 Governmental company 12 شركة حكومية

 Government 13 حكومية

 Other 99 أخرى 
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 Establishments by size 1.2                                                    املنشآت حسب الحجم2.1

 Trade sector 1.2.1                                                                                      قطاع التجارة 1.2.1              

   Classification of trade sector by number of 1.2.1.1قطاع التجارة حسب عدد العاملين تصنيف 1.1.2.1

employees 

 عدد العاملين البند
 الرمز

Code 

Number of 

employees 
Item 

 Less than 5 01 5أقل من  املنشآت متناهية الصغر
Micro 

Establishments 

  From 6 to 50 02 50إلى  6 من املنشآت  الصغيرة
Small 

Establishments 

  From 51 to 250 03 250إلى  51من  املنشآت املتوسطة
Medium-sized 

Establishments 

فأكثر 152 الكبيرةاملنشآت   04 201 and above 
Large 

Establishments 

 

   Trade sector by revenue 1.2.1.2                                                          اإليراداتقطاع التجارة حسب  2.1.2.1 

 البند
مليون (اإليرادات 

 )درهم إماراتي

 الرمز

Code 

Revenue (AED 

Million) 
Item 

 Less than 3 01 3أقل من  املنشآت متناهية الصغر
Micro 

Establishments 

 to 50 From 3 02 50إلى  3من  املنشآت  الصغيرة
Small 

Establishments 

250إلى  51من  املنشآت املتوسطة  03   From 51 to 250 
Medium-sized 

Establishments 

 and above 251 04 فأكثر 251 املنشآت الكبيرة
Large 

Establishments 
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 Industry sector 1.2.2                                                                                             قطاع الصناعة                 2.2.1

 Manufacturing industry 1.2.2.1                            قطاع الصناعة التحويلية حسب عدد العاملين 1.2.2.1

sector by number of employees  

                                            

 اإليرادات قطاع الصناعة التحويلية حسب 2.2.2.1

1.2.2.2    Manufacturing industry sector by revenues 

مليون (اإليرادات  البند

 )درهم إماراتي

 الرمز

Code 

Revenue (AED 

Million) 

Item 

املنشآت متناهية 

 الصغر

 Less than 3 Micro Establishments 01 3أقل من 

 to 50 From Small Establishments 3 02 50إلى  3من  املنشآت  الصغيرة

 From 51 to 250 Medium-sized   03 250إلى  51من  املنشآت املتوسطة

Establishments 

 and above Large Establishments 251 04 فأكثر  251 املنشآت الكبيرة

 

 

 عدد العاملين البند
 الرمز

Code 

Number of 

employees 
Item 

 Less than 9 01 9أقل من  املنشآت متناهية الصغر
Micro 

Establishments 

 From 10 to 100  02 100 إلى 10  من املنشآت  الصغيرة
Small 

Establishments 

  From101 to 250  03 250 إلى  101 من املنشآت املتوسطة
Medium-sized 

Establishments 

 and above 251 04 فأكثر 251 املنشآت الكبيرة
Large 

Establishments 
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 Services sector 1.2.3                                                                                      قطاع الخدمات 3.2.1

 تصنيف قطاع الخدمات حسب عدد العاملين 1.3.2.1

    1.2.3.1 Classification Services sector by number of employees 

 الرمز عدد العاملين البند

Code 

Number of 

employees 

Item 

املنشآت متناهية 

 الصغر

 Less than 5 Micro Establishments 01 5أقل من 

 From 6 to 50  Small Establishments 02 50إلى  6 من املنشآت  الصغيرة

 From 51 to 200  Medium-sized 03 200إلى  51من  املنشآت املتوسطة

Establishments 

 and above Large Establishments 201 04 فأكثر 201 املنشآت الكبيرة

 

 Classification Services sector by revenues1.2.3.2  اإليرادات عدد حسب الخدمات قطاع تصنيف2.3.2.1

 البند
مليون درهم (اإليرادات 

 )إماراتي
 الرمز

Code 

Revenue (AED 

Million) 
Item 

املنشآت متناهية 

 الصغر
 Less than 2 01 2أقل من 

Micro 

Establishments 

 to 20 From 2 02 20 لى إ 2  من املنشآت  الصغيرة
Small 

Establishments 

 From 21 to 200 03 200 إلى  21 من املنشآت املتوسطة
Medium-sized 

Establishments 
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 تصنيف القطاع االقتصادي للمنشأة 3.1

 1.3 Economic Sector classification of the Establishment 

 

  

  

 الرمز البند

Code 
Item 

 Public Sector 1 القطاع العام

 Common Sector 03 القطاع املشترك

 Federal  Government 112 حكومة إتحادية

 Local  Government 113 حكومة محلية

شركة حكومة )مملوكة بالكامل 

 للحكومة(
12 

Government Company (owned by 

Government) 

شركات شبه حكومية )تسيطر عليها 

 الحكومة وال تملكها بالكامل(
13 

Quasi-governmental company 

(not owned completely by 

Government but controlled it) 

 Private Sector 2 القطاع الخاص

شركات خاصة )مملوكة بالكامل 

 للقطاع الخاص(
21 

Private Company (owned by 

Private sector) 

شركات شبه خاصة )يسيطر عليها 

 القطاع الخاص وال يملكها بالكامل(
22 

Quasi- Private company (not 

owned completely by Private 

sector but controlled it) 

 Private household 23 األسر الخاصة

 Foreign Sector 05 قطاع أجنبي

 Foreign Company 31 شركة اجنبية

 Foreign Authority 32 هيئة أجنبية

 Other 99 اخرى 
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 الرابع( )التنقيحاملوحد  االقتصادية تصنيف األنشطة4.1 

 1.4 Standardized Economic Activities Classification (Fourth revision) 

 الرمز البند

Code 

Item 

 الباب ألف األسماك وصيد والحراجة الزراعة أنشطة

Section A 

Agriculture, forestry and fishing 

activities 

 ألف الباب املحاجر واستغالل التعدين أنشطة

Section B 
Mining and quarrying activities 

 التحويلية الصناعة أنشطة
 جيمالباب 

Section C 

 

Manufacturing industry activities 

 الباب دال الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات أنشطة

Section D 

Electricity, gas, steam and air 

conditioning supply activities 

 الباب هاء واملعالجة الفضالت وإدارة املجاري، أنشطة املياه؛ إمدادات أنشطة

Section E 

Water supply; sewage activities, 

waste management and treatment 

activities 

 الباب واو التشييد أنشطة

Section F 
Construction activities 

 الباب زاي النارية والدراجات املحركات ذات املركبات إصالح والتجزئة؛ الجملة تجارة أنشطة

Section G 

Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles 

activities 

 الباب حاء والتخزين النقل أنشطة

Section H 
Transport and storage activities 
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 املوحد ) التنقيح الرابع ( االقتصادية األنشطة تصنيف  4.1تابع 
Con.  1.4 Standardized Economic Activities Classification (Fourth revision) 

 
 
 
 
 

 الرمز البند

Code 
Item 

 الغذائية والخدمات اإلقامة أنشطة
 طاء الباب

Section I 

 

Accommodation and food service 

activities 

 واالتصاالت املعلومات أنشطة
 ياءالباب 

Section J 

 

Information and communication 

activities 

 التأمين وأنشطة املالية األنشطة
 كافالباب 

Section K 

 

Financial and insurance activities 

 العقارية األنشطة
 المالباب 

Section L 

 

Real estate activities 

 والتقنية والعلمية املهنية األنشطة
 ميم الباب

Section M 

 

Professional, scientific and technical 

activities 

 الدعم وخدمات اإلدارية الخدمات أنشطة
 نونالباب 

Section N 

 

Administrative and support services 

activities 

 اإلجباري  االجتماعي الضمان والدفاع؛ العامة اإلدارة أنشطة
 سينالباب 

Section O 

 

Public administration and defense; 

compulsory social security activities 

 التعليم أنشطة
 عينالباب 

Section P 

 

Education activities 

 االجتماعية والخدمة البشرية الصحة أنشطة
 فاءالباب 

Section Q 

 

Human health and social service 

activities 

 والترفيه والترويح الفنون  أنشطة
 صادالباب 

Section R 

 

Arts, entertainment and recreation 

activities 

 األخرى  الخدمات أنشطة
 قافالباب 

Section S 

 

Other service activities 

سر أنشطة
ُ
سر أنشطة عمل؛ كصاحب املعيشية األ

ُ
س إلنتاج املعيشية األ

زة غير وخدمات لع  الخاص الستعمالها مميَّ

 

 

 راءالباب 

Section T 

 

Household activities as an employer; 

household activities to produce goods 

that are not identified for their own 

use activities 

 اإلقليمية الوالية نطاق عن الخارجة والهيئات املنظمات أنشطة
 شينالباب 

Section U 

 

Activities of organizations and bodies 

outside the territorial jurisdiction 

activities 
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    2008التصنيف العربي املعياري للمهن  5.1

                       Arab Standard Classification of Occupations 2008 1.5  

 

 

 

 الرمز البند

Code 
Item 

 Legislators and senior officials 111 املشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 Managers and chief executives 112 مدراء االدارة والرؤساء التنفيذيون 

 121 االعمال واالدارةمدراء خدمات 
Business and administration 

services managers 

 122 مدراء املبيعات والتسويق والتطوير
Sales, marketing and development 

managers 

مدراء االنتاج الزراعي والغابات وصيد 

 االسماك
131 

Agricultural production, forestry 

and fishing managers 

مدراء التصنيع والتعدين والبناء 

 والتوزيع
132 

Manufacturing, mining, 

construction and distribution 

managers 

مدراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات
133 

Communications and information 

technology services managers 

 Specialized services managers 134 مدراء الخدمات املتخصصة

 Hotel and restaurant managers 141 مديرو الفنادق واملطاعم

 142 مدراء تجارة الجملة والتجزئة
Wholesale and retail trade 

managers 

 Other service managers 143 مدراء الخدمات االخرى 

 211 االختصاصيون في الفيزياء وعلم االرض
Specialists in physics and earth 

science 

االختصاصيون في الرياضيات والعلوم 

 االكتوارية واالحصاء
212 

Specialists in mathematics, 

actuarial science and statistics 

 Life Sciences Specialists 213 االختصاصيون في العلوم الحياتية

اختصاصيو الهندسة عدا 

 الكهروإلكترونية
214 

Engineering specialists except for 

electronics 

 Electrical and electronic engineers 215 مهندسو الكهروإلكترونية

املعماريون، املخططون، املساحون 

 واملصممون 
216 

Architects, planners, surveyors and 

designers 

 Health doctors 221 أطباء الصحة

    االختصاصيون في التمريض والتوليد

 ) القبالة (
222 

Specialists in nursing and obstetrics 

(midwifery) 
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 2008دليل تصنيف املهن الدولي  : 5.1تابع 

2008  Con. 1.5 International occupations classification manual 

 

 

 

 

 الرمز البند

Code 
Item 

االختصاصيون في الطب التقليدي 

 )الشعبي(
223 

Specialists in traditional (folk) 

medicine 

 Emergency doctors 224 أطباء الطوارئ 

 Veterinarians 225 االطباء البيطريون 

 Other health professionals 226 اختصاصيو صحة آخرون

مدرسو الجامعات والتعليم العالي 

الكليات والجامعات()  
231 

University and higher education 

teachers (colleges and universities) 

 Vocational education teachers 232 مدرسو التعليم املنهي

 Secondary education teachers 233 مدرسو التعليم الثانوي 

معلمو التعليم االبتدائي ورياض 

 االطفال
234 

Primary education and kindergarten 

teachers 

 Other education professionals 235 اختصاصيو التعليم االخرون

 Financial business professionals 241 اختصاصيو االعمال املالية

 Management specialists 242 اختصاصيو االدارة

اختصاصيو البيع والتسويق والعالقات 

 العامة
243 

Sales, marketing and public 

relations professionals 

 Software and application analysts 251 البرمجيات والتطبيقاتمحللو ومطورو 

 Network and database specialists 252 اختصاصيو الشبكات وقواعد البيانات

 Law specialists 261 اختصاصيو القانون 

 Librarians, archives and museums 262 أمناء املكتبات واالرشيف واملتاحف

االجتماعية اختصاصيو العلوم 

 والدينية
263 Social and religious sciences 

املؤلفون )الكتاب( والصحفيون 

 واللغويون 
264 

Authors (authors), journalists and 

linguists 

 Sculptors and plastic artists 265 النحاتون والفنانون التشكيليون 
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 2008 دليل تصنيف املهن الدولي : 5.1تابع 

2008  Con. 1.5 International occupations classification manual 

 

 الرمز البند

Code 
Item 

 311 فنيو علوم الفيزياء والهندسة
Physics and engineering science 

technicians 

املشرفون في املناجم والتصنيع 

 واالنشاءات
312 

Mining, manufacturing and 

construction supervisors 

 Process Control Technicians 313 فنيو سيطرة العمليات

الفنيون املساعدون في العلوم الحياتية 

 وما يرتبط بها من مهن مساندة
314 

Auxiliary technicians in life 

sciences and associated support 

professions 

 315 مراقبو وفنيو السفن والطائرات
Ship and aircraft watchers and 

technicians 

 Medicine and pharmacy technicians 321 فنيو الطب والصيدلة

مساعدو اختصاصيي التمريض 

 والقبالة
322 

Aides for nursing and midwifery 

professionals 

مساعدو اختصاصيي املعالجة بالطب 

 الشعبي
323 

Auxiliaries of folk medicine 

specialists 

 324 فنيو البيطرة ومساعديهم
Veterinary technicians and their 

assistants 

فنيو ومساعدو االختصاصات الصحية 

 االخرى 
325 Other health professionals and aides 

مساعدو االختصاصيين في املالية 

 والرياضيات
331 

Assist specialists in finance and 

mathematics 

 332 وكالء ووسطاء البيع والشراء
Buying and selling agents and 

brokers 

 Business services agents 333 وكالء خدمات االعمال

 334 االداريون والسكرتاريون االختصاصيون 
Administrators and secretarial 

specialists 

مساعدو اختصاصيي التنظيم 

 الحكومي
335 

Assistant to governmental 

organization specialists 

مساعدو االختصاصيين في العمل 

 القانوني واالجتماعي والديني
341 

Aides of specialists in legal, social 

and religious work 

 Sports and fitness workers 342 العاملون في الرياضة واللياقة البدنية

مساعدو االختصاصيين في الفنون، 

 والثقافة وفن الطبخ
343 

The assistants of arts, culture and 

cookery 

الفنيون في العمليات ودعم 

املستخدمين في تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت

351 

Operations technicians and support 

users in information and 

communications technology 
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 2008 دليل تصنيف املهن الدولي : 5.1تابع 

2008  Con. 1.5 International occupations classification manual 

 

 

 

 

 

 الرمز البند

Code 
Item 

 352 الفنيون في البث واألرسال )األذاعة(
Broadcast and broadcast technicians 

(broadcasting) 

 Circuit General Clerks 411 كتبة الدوائر العامون 

 Secretaries 412 السكرتيريون 

 Keyboards workers 413 العاملون على لوحات املفاتيح

أمناء الصناديق وجامعو النقود 

 والكتبة املرتبطون بهم
421 

Treasurers, money collectors, and 

clerks associated with them 

 مات وخدماتال ستعاإل العاملون في 

 الزبائن
422 

Inquiries and customer services 

workers 

 Numbers clerks 431 كتبة األرقام

 432 كتبة تسجيل املواد والنقل
Material registration and 

transportation clerks 

 Others and related writers 441 كتبة آخرون وما يرتبط بهم

 Tour guides and facilities 511 مرشدو ومرافقو الرحالت

 Chefs (cooks) 512 )الطباخون (الطهاة 

 Waiters and bartenders 513 النادلون والسقاة

العاملون في الحالقة والتجميل وما 

 يرتبط بهم
514 

Barber, cosmetic and related 

workers 

املشرفون على خدمات التدبير املنزلي 

 واملباني
515 

Housekeeping and building 

supervisors 

 Other personal services workers 516 عاملون في الخدمات الشخصية األخرى 

 Sellers in markets and streets 521 البائعون في األسواق والشوارع

 Sellers in the shops 522 البائعون في املحالت التجارية

 Cashier (cashier) 523 أمناء الصندوق )الكاشير(

 Other salesmen 524 عاملو بيع آخرون
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 2008دليل تصنيف املهن الدولي  : 5.1تابع 

2008  Con. 1.5 International occupations classification manual 

 الرمز البند

Code Item 
العاملون في رعاية الطفل ومراقبي 

 رياض األطفال
531 

Child care workers and kindergarten 

watchers 

العاملون في الرعاية للخدمات الصحية 

 الشخصية
531 

Care workers for personal health 

services 

 Protection services workers 541 العاملون في خدمات الحماية

العاملون في زراعة املحاصيل الحقلية 

 لألغراض التجارية
511 

Those working in the cultivation of 

field crops for commercial purposes 

العاملون في األنتاج الحيواني لألغراض 

 التجارية
512 

Those engaged in animal production 

for commercial purposes 

مربو الحيوانات وزراعة املحاصيل 

 املختلطة
513 Breeders and mixed crops 

 Forest and related workers 521 يرتبط بهاالعاملون في الغابات وما 

العاملون في صيد األسماك والقناصون 

 وناصبو الفخاخ لألغراض التجارية
522 

Commercial fishing, snipers and traps 

owners 

العاملون في املحاصيل الحقلية ألغراض 

 املعيشة
531 

Workers in field crops for living 

purposes 

العاملون في تربية املاشية ألغراض 

 املعيشة
532 Livestock breeding workers 

مربو الحيوانات وزراعة املحاصيل 

 املختلطة ألغراض املعيشة
533 Breeders and mixed crops for living 

صيادو األسماك وصيادو البر ألغراض 

 املعيشة
534 Fish and land fishers for living purposes 

 711 بناؤو الهياكل األنشائية وما يرتبط بهم
Structural builders and related 

structures 

 Building finishing and related workers 712 عمال تشطيب املباني وما يرتبط بهم

صباغو ومنظفو الهياكل األنشائية 

 وارتبط بهم
713 

Dyers and cleaners of structural 

structures and associated with them 

العاملون في السباكة وتشكيل املعادن 

 واألنشاءات املعدنية ومايرتبط بهم
721 

Those involved in plumbing, metal 

shaping, metal construction and related 

work 

العاملون في الحدادة وصناعة العدد 

 والعاملون في تجارتها ومايرتبط بهم
722 

Workers in blacksmithing and 

equipment industry and workers in its 

trade and related 

 Mechanics and repairers of machines 723 ميكانيكيو ومصلحو املكائن
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 2008دليل تصنيف املهن الدولي  : 5.1تابع 

2008  Con. 1.5 International occupations classification manual 

 
 

 الرمز البند

Code 
Item 

 Handicrafts workers 731 العاملون في الحرف اليدوية

 Printers 732 العاملون في املطابع

 741 منصبو ومصلحو املعدات الكهربائية
Electrical equipment installers and 

repairers 

إلكترونيو نصب وتصليح األجهزة 

 الألكترونية وأجهزة االتصاالت
742 

Electronic installation and repair of 

electronic and communication 

devices 

عمال تصنيع املواد الغذائية وما يرتبط 

 بهم
751 

Food processing workers and their 

associated 

لعاملون في صناعة املنتجات الخشبية 

 وما يرتبط بهم
752 Wood and related products workers 

العاملون في صناعة املالبس وما اليها 

 من مهن
753 

Workers in the garment industry 

and related occupations 

 754 العاملون في املهن األخرى وما يرتبط بهم
Workers in other professions and 

their related activities 

 811 مشغلو معدات املناجم والتعدين
Mining and mining equipment 

operators 

 812 مشغلو معامل معالجة املعادن وصقلها
Metal processing and polishing 

operators 

مشغلو معامل املنتجات الكيمائية 

 والتصوير الضوئي
813 

Chemical and photographic 

laboratories operators 

مشغلو مكائن انتاج املطاط 

 والبالستيك والورق
814 

Rubber, plastic and paper 

production machinery operators 

مشغلو األت تصنيع منتجات النسيج 

 والفرو والجلود
815 

Machinery operators manufacturing 

textile, fur and leather products 

مشغلو األت تصنيع املنتجات الغذائية 

 وما يرتبط بهم
816 

Machinery operators for the 

production of food products and 

their associated 

مشغلو معامل صناعة الورق ومعالجة 

 الخشب
817 

Paper and wood processing plant 

operators 

مشغلو معامل ومكائن صناعية ثابتة 

 أخرى 
818 

Operators of factories and other 

fixed industrial machines 

 Assembly workers 821 عمال التجميع

سائقو املكائن املتنقلة )القاطرات( وما 

 يرتبط بهم
831 

Mobile drivers (locomotives) and 

their associated drivers 
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 الرمز البند

Code 
Item 

سائقو املركبات )السيارات( والدراجات 

 النارية
832 Motorists (cars) and motorcycles 

 Truck and bus drivers 833 سائقو الشاحنات والحافالت

 Mobile laboratory operators 834 مشغلو املعامل املتحركة

العاملون على سطح السفن وما يرتبط 

 بهم
835 

Shipowners and associated 

personnel 

املنظفون واملساعدون في املنازل 

 والفنادق واملكاتب
911 

Cleaners and aides in homes, hotels 

and offices 

العاملون في التنظيف بوساطة األيدي 

 في الكوي والنوافذ والعربات
912 

Hand-held cleaning workers in 

ironing, windows and cars 

 921 الزراعة والغابات وصيد األسماكعمال 
Agricultural, forestry and fishing 

workers 

 Mining and construction workers 931 عمال التعدين والتشييد

 Manufacturing workers 932 عمال التصنيع

 933 العاملون في التخزين والنقل
Storage and transportation 

personnel 

 Food aid workers 941 العاملين في تحضير األطعمةمساعدو 

عمال الخدمات في الشارع وما يرتبط 

 بهم
951 

Street service workers and their 

associates 

 Workers to collect old materials 961 العاملون في جمع املواد القديمة

 962 العاملون األخرون في املهن األولية
Other workers in elementary 

occupations 

 011 الضباط القادة في القوات املسلحة
Commanding officers of the armed 

forces 

 021 الضباط غير القادة في القوات املسلحة
Non-commanding officers in the 

armed forces 

 Other ranks in the armed forces 031 مراتب أخرى في القوات املسلحة
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