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مقدمة
مكنت المدونة التحليلية للمهن ،التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط مطلع تسعينيات القرن الماضي ،من
توفير نظام لترميز وتصنيف المعطيات الخاصة بالمهن المجمعة على صعيد البحوث واإلحصاءات .كما
تم االعتماد عليها في مجاالت عديدة أخرى من أجل تجميع وتحليل ونشر المعطيات المرتبطة بالمهن.
عموما تتقادم المدونات بفعل تغير الواقع وتطوره .وينطبق هذا األمر على المدونة التحليلية للمهن التي
عرفت تقادما بفعل التطور الحاصل في المجتمع المغربي ،حيث ظهرت مهن جديدة واختفت أخرى أو
تحولت طبيعتها ،وهو ما جعل تحيين هذه المدونة ضرورة ملحة ،من جهة ،بغية تحسين جودة المعطيات
المجمعة ومن جهة أخرى لتلبية حاجيات مستعملي المعطيات الخاصة بالمهن ،الذين يزداد عددهم يوما بعد
يوم.
وهكذا ،ومنذ متم سنة  ،3102أطلقت المندوبية السامية للتخطيط مشروع تحيين المدونة التحليلية للمهن
لسنة  .0991وقد حدد كهدف أولي لهذا المشروع األخذ بعين االعتبار الواقع الوطني الذي عرف تغيرات
عميقة ،خالل العقدين اآلخرين ،سواء تعلق األمر بمجاالت التعليم أو التكوين أو بسوق الشغل .كما روعي
في هذا التحيين ضمان المقارنة الدولية وذلك باالستئناس بأخر نسخة للتصنيف الدولي للمهن .باإلضافة
إلى هذين االعتبارين ،تم الحرص في تحيين المدونة على إمكانية المقارنة عبر الزمن لسالسل المعطيات
الخاصة بالمهن.
وقد قام فريق العمل المكلف بهذا المشروع على مستوى المندوبية السامية للتخطيط بعدة أنشطة وأعمال،
نذكر منها :





استغالل جذاذات المعطيات المتوفرة،
دراسة تجارب دول أخرى وزيارات استطالعية لبعض المؤسسات الدولية،
التبادل مع بعض الشركاء في ميادين التربية ،التكوين المهني ،والوساطة من أجل التشغيل،
البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

وتم االعتماد في هذه المراجعة على:
 oالمدونتين التحليلية واألبجدية للمهن لسنة ،1994
 oالتصنيف الدولي للمهن ،3112
 oالتصنيف العربي المعياري للمهن ،3112
 oجذاذات وجداول خاصة بالتكوين وبالمراجع المشتركة للوظائف والكفاءات المحصل عليها من
بعض الشركاء مثل التربية الوطنية والتكوين المهني والسياحة والتشغيل.
وهكذا تم إعداد نسخة محينة للمدونة الوطنية للمهن باالعتماد على المعايير التالية :
 نوع العمل المزاول وطبيعته،
 الكفاءة ومستوى التأهيل،
 النشاط الرئيسي للمؤسسة المشغلة (الفالحة ،البناء واألشغال العمومية ،الصناعة ،التجارة ،األبناك،
اإلدارة،)...
 حجم ونوع المشغل (شركة ،مقاولة غير مصنفة كشركة ،عمل حر،)...،
 قطاع العمل (عمومي أو خاص)،
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 الحالة في المهنة (مشغل ،مستأجر ،مستقل.)...،
هكذا ،ووفقا لهذه المعايير تصنف كل مهنة في مجموعة كبرى واحدة ووحيدة .كما أن كل مجموعة كبرى
مقسمة إلى مجموعات جزئية كبرى أكثر تجانسا وتناغما .وتنقسم المجموعة الجزئية الكبرى بدورها إلى
مجموعات جزئية منسجمة ومجزأة إلى مجموعات قاعدية تتكون من نفس النوع من المهن أو مجموعة
مهن متشابهة .وتنقسم بنية المدونة التحليلية للمهن لسنة  3101إلى أربع مستويات وتمكن من توزيع المهن
الموجودة بالمغرب إلى  919مجموعة قاعدية .وتشكل هذه األخيرة أخر مستويات هذا التصنيف ،حيث
جمعت في  310مجموعة جزئية ثم في  32مجموعة جزئية كبرى وأخيرا في  01مجموعات كبرى.
أهم التغييرات التي همت النسخة الجديدة لمدونة المهن
إذا كان اإلطار المفاهيمي المعتمد في المدونة التحليلية للمهن لسنة  3101ال يختلف كثيرا عن نظيره
المعتمد في النسخة القديمة ،فإن عددا من التغييرات تم إدخالها على المجموعات الكبرى المكونة لهذه
المدونة .ويتعلق األمر أساسا بإحداث تقسيمات جديدة أو تجميع أو تجزئة أخرى .كما تم تغيير المجموعة
الكبرى لبعض المهن.
وانحصرت أهم التغييرات التي عرفتها مدونة المهن على مستوى المجموعات الكبرى الخاصة بأعضاء
الهيئة التشريعية والمنتخبين المحليين والمسئولين التسلسليين في اإلدارة العمومية ومديري وأطر إدارة
المقاوالت وباألطر العليا وأعضاء المهن الحرة وباألطر المتوسطة وبالمستخدمين وبمسيري التجهيزات
واآلالت وعمال التركيب .ويمكن تلخيص هذه التغييرات فيما يلي :
 oعلى غرار ما تم اعتماده في آخر مراجعة للتصنيف الدولي للمهن ،تم االحتفاظ بالمجموعات الكبرى
العشر المكونة للتصنيف التحليلي للمهن بالرغم من أن محتوى البعض منها قد تغير بفعل تصنيف
بعض المهن في مجموعات كبرى غير تلك التي كانت تنتمي إليها في النسخة السابقة.
 oالمجموعة الكبرى الخاصة بأعضاء الهيئات التشريعية والمنتخبين المحليين والمسئولين التسلسليين
بالوظيفة العمومية ومديري وأطر إدارة المقاوالت :تم إعادة تنظيمها وإحداث مجموعات قاعدية
جديدة مثل :
 المديرون واألطر المسيرة للفنادق والمطاعم والمحالت التجارية الكبرى،
 المديرون واألطر المسيرة للمقاوالت المختصة في الوساطة المالية والعقارات والخدمات المقدمة
للمقاوالت،
 مديرو المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصال،
 مديرو مراكز التكوين في اللغات ومراكز الدعم المدرسي،
 مديرو خدمات رعاية األطفال ورعاية المسنين واإلنعاش االجتماعي (األحداث ,ذوي
االحتياجات الخاصة.)...

6

o

o
o

o

o

o

o

o

o

تم توسيع فئة المهن المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال ( ،)TICالشيء الذي سيمكن من
تصنيف األطر المتخصصة واألطر المتوسطة لهذا القطاع في مجموعتين كبيرتين جزئيتين وذلك
على صعيد المجموعة الكبرى الخاصة باألطر العليا وأعضاء المهن الحرة والمجموعة الكبرى
الخاصة باألطر المتوسطة.
بخصوص مهن قطاع الصحة ،تمت إعادة النظر في ترتيبها وتنقيحها وإغنائها حتى تعكس الواقع
الجديد لهذه المهن .وتم كذالك إحداث بعض المجموعات الفرعية الخاصة.
تمت إعادة تصنيف المجموعات الفرعية المتعلقة بأساتذة التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي اإلعدادي
ومراكز التكوين المهني (مستوى التأهيل والتخصص) ،حيث أصبحت تصنف ضمن المجموعة
الكبرى الخاصة باألطر العليا وأعضاء المهن الحرة بدل المجموعة الكبرى الخاصة باألطر
المتوسطة .هذا االختيار فرضته التغييرات التي عرفتها أنظمة التكوين الخاصة بهذه المهن وكذا
الشروط المطلوبة من أجل الولوج إليها.
على مستوى المجموعة الكبرى الخاصة باألطر العليا وأعضاء المهن الحـرة ،تم إحداث مجموعة
كبرى جزئية خاصة باختصاصيي طرق التعليم والتأطير البيداغوجي وبأساتذة ذوي االحتياجات
الخاصة.
على مستوى المجموعة الكبرى الخاصة باألطر المتوسطة تم إحداث مجموعة كبرى جزئية تتعلق
بالمشرفين بالمناجم والصناعات التحويلية والبناء واألشغال العمومية.هذه اإلضافة أمالها الواقع
المتمثل في كون هذه الفئة من العمال تقوم بمهام تختلف عن تلك التي يقوم بها العاملون تحت إشرافها.
بالنظر إلى التقدم التكنولوجي من جهة ،والى المناهج االوتوماتيكية التي تطبع العمليات الصناعية،
والتي تسير عادة من خالل لوحة تحكم أو وحدة للتحكم المركزي ،من جهة أخرى ،فقد تم إعادة
تصنيف بعض المهن الخاصة بالمجموعة الخاصة بمسيري التجهيزات واآلالت وعمال التركيب من
مدونة المهن لسنة  0991ضمن فئة التقنيين العاملين في هذا النوع من المهن بالمدونة الجديدة.
تم تنقيح المجموعة الكبرى الخاصة بالمستخدمين وتوسيع نطاقها .وتهم التغييرات التي شملت هذه
المجموعة أساسا فئة المستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع السكان والتي تم تقسيمها ألجل
إبراز فئة المستخدمين المكلفين بإرشاد الزبناء.
تمت إعادة تنظيم فئات المهن الخاصة بمستخدمي الخدمات الشخصية المقدمة لألفراد حيث أحدثت
مجموعات كبرى جزئية خاصة بمستخدمي الخدمات الشخصية لألفراد والحاضنات والمربيات
وأعوان التمريض والعاملين بخدمات األمن والحماية.
إعادة تنظيم شريحة المستخدمين بالمكتب ألجل إبراز بعض المهن .ويتعلق األمر أساسا بفئة الكتاب
والكاتبات ومن يشابهونهم ،حيث تم توزع هذه الفئة إلى عدة مجموعات قاعدية في النسخة الحالية من
المدونة بدل مجموعة قاعدية وحيدة.
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باستثناء المستوى األول من مدونة المهن ،الذي لم يتغير من حيث عدد المجموعات الكبرى التي
تكونه ،أثرت التغييرات الجديدة على عدد التقسيمات بكل مستوى من المستويات األخرى للمدونة.
تطور عدد التقسيمات الخاصة بالمدونة التحليلية للمهن حسب المجموعات الكبرى*
المجموعات
الفرعية

المجموعات
القاعدية

المجموعات
الكبرى
الجزئية

المجموعات الكبرى

1

)4 (8

)24 (27

)79 (68

0

)9 (8

)43 (24

)168 (96

4

)8 (9

)21 (39

)030 (100

3

)7 (7

)15 (11

)73 (46

2

)4 (3

)32(32

)033 (118

5

)3 (3

)9 (9

)28 (28

;
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)10 (10

)29 (31

)031 (155

7

)4 (4

)9 (9

)39 (39

8

)3 (3

)09 (20

)30 (68

)8 (8

)23 (23

)44 (43
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*العدد بين األقواس يتعلق بنسخة  0991من المدونة التحليلية للمهن
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نظام الترميز المعتمد بالمدونة التحليلية للمهن لسنة 2014
بخصوص نظام الترميز الخاص بالمدونة التحليلية ،خصص لكل مجموعة كبرى رمز مكون من رقم
واحد ول كل مجموعة جزئية رمز مكون من رقمين يضم الرقم األول على اليسار مجموعة االنتماء
الكبرى .وتبعا لنفس المنهجية خصص للمجموعات الجزئية رموز مكونة من ثالثة أرقام ،أما المجموعات
القاعدية فرموزها مكونة من أربعة أرقام تشير الثالثة األولى منها على اليسار إلى مجموعة االنتماء
الجزئية.
مثال:
المجموعة 1
الكبرى
المجموعة 13
الجزئية 3
المجموعة 131
الفرعية0
المجموعات 1311
القاعدية
1312
المكونة
للمجموعة 1313
الفرعية 1314 1
1319
أعاله

األطر العليا وأعضاء المهن الحرة
مصممو ومحللو البرمجيات ومصممو وسائل اإلعالم
محللو النظم
محللو النظم
مصممو البرمجيات
مصممو مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائل اإلعالم
مبرمجو التطبيقات
مصممو ومحللو البرمجيات ومصممو وسائل اإلعالم آخرون لم
يصنفوا أعاله

وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من أن بعض التقسيمات من النسخة القديمة للمدونة لم يطرأ عليها أي تغيير
في النسخة الحديثة ،إال أن رموزها قد تتغير بفعل التغييرات التي همت المجموعة الكبرى التي تنتمي
إليها .كما تجدر اإلشارة كذالك إلى إنه وبالرغم من كل التغييرات التي عرفتها المدونة ،فإنه باإلمكان
توزيع ومقارنة المعطيات الخاصة بالمهن حسب نسختي المدونة باالعتماد على مصفوفتي المرور المعدة
لهذا الغرض.
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البنية التفصيلية للمدونة
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المجموعة الكبرى : 1
أعضاء الهيئة التشريعية ،المنتخبون المحليون المسؤولون التسلسليون في
اإلدارة العمومية ،المديرون وأطر إدارة المقاوالت

01

المسؤولون التسلسليون في اإلدارة العمومية وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسيرو
الجمعيات والمسؤولون التسلسليون بالمؤسسات العمومية (باستثناء الصحة والتعليم
و الخدمات االجتماعية األخرى)

011

المسؤولون التسلسليون في اإلدارة العمومية (المصالح المركزية للوزارات)

0111

الوزراء ،كتاب الدولة والكتاب العامون للوزارات

0112

ضباط الجيش والدرك والوقاية المدنية والقوات المساعدة واألمن الوطني

0113

مديرو اإلدارة المركزية ومديرو ورؤساء الدواوين الوزارية ومن يشابهونهم

0114

رؤساء األقسام ورؤساء المصالح باإلدارة العمومية المركزية ومن يشابهونهم

0119

مسؤولون تسلسليون آخرون في اإلدارة العمومية (المصالح المركزية للوزارات)
غير مصنفين أعاله

012

المسؤولون التسلسليون باإلدارة المحلية للتراب الوطني

0121

الوالة والعمال

0122

الكتاب العامون للعماالت واألقاليم ومن يشابهونهم

0123

القواد الممتازون ،الباشوات ،القواد ،خلفاء القواد ومن يشابهونهم

0129

مسؤولون تسلسليون آخرون باإلدارة المحلية التراب الوطني غير مصنفين أعاله

013

المسؤولون التسلسليون للمصالح الخارجية للوزارات

0131

المديرون ،المندوبون بالمصالح الخارجية للوزارات ومن يشابهونهم

0132

رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمندوبيات أو المديريات الجهوية أو اإلقليمية
للوزارات ومن يشابهونهم

0139

مسؤولون تسلسليون آخرون بالمصالح الخارجية للوزارات غير مصنفين أعاله

014

أعضاء الهيئات المنتخبة ومسيرو وأطر المنظمات

0141

نواب برلمانيون ،مستشارو المجالس البلدية والجماعات القروية
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0142

منتخبو الغرف المهنية

0143

منتخبون آخرون

0144

مسيرو وأطر األحزاب السياسية

0145

مسيرو أطر المنظمات والجمعيات ذات هدف اقتصادي

0146

مسيرو وأطر الجمعيات الرياضية والثقافية واالجتماعية التي ال تهدف إلى ربح

0149

أعضاء الهيئات المنتخبة ومسيرو وأطر المنظمات آخرون غير مصنفين أعاله

015

أعضاء الهيئة الدبلوماسية

0151

السفراء

0152

القناصلة العامون والقناصلة

0153

ملحق ثقافي

0154

ملحق تجاري

0155

ملحق إعالمي

0159

أعضاء آخرون بالهيئة الدبلوماسية غير مصنفين أعاله

016

مسؤولون تسلسليون بالمؤسسات العمومية التي ال تهدف إلى ربح
وبالفروع التجارية لإلدارة العمومية

0161

المديرون والمديرون المساعدون للمؤسسات العمومية التي ال تهدف إلى ربح وبالفروع
التجارية لإلدارة العمومية

0162

رؤساء األقسام والفروع والمصالح بالفروع التجارية لإلدارة ومن يشابهونهم

0169

مسؤولون تسلسليون آخرون بالمؤسسات العمومية التي ال تهدف إلى ربح وبالفروع
التجارية لإلدارة العمومية غير مصنفين أعاله

02
021
0211

المديرون واألطر المسؤولة بمؤسسات الخدمات االجتماعية ( القطاع
العمومي والخاص)
مسؤولو مؤسسات التعليم العالي
عمداء الجامعات وقيدومو الكليات ،المديرون والمديرون المساعدون لمؤسسات
تكوين األطر العليا
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0212

رؤساء الشعب ومن يشابهونهم

0213

الكتاب العامون والحراس العامون لمؤسسات التعليم العالي ومن يشابهونهم

0219

مسؤولو مؤسسات التعليم العالي آخرون غير مصنفين أعاله

022

مسؤولون تسلسليون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي

0221

مديرو الثانويات ومن يشابهونهم

0222

النظار والحراس العامون للثانويات ومن يشابهونهم

0229

مسؤولون تسلسليون آخرون بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي غير مصنفين أعاله

المسؤولون التسلسليون بمؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي واالبتدائي
023
والتمهيدي
0231

مديرو اإلعداديات

0232

الحراس العامون باإلعداديات ومن يشابهونهم

0233

مديرو مدارس التعليم االبتدائي

0234

مديرو مدارس التعليم التمهيدي

0239

مسؤولون تسلسليون آخرون بمؤسسات التعليم بمؤسسات التعليم الثانوي اإلعدادي و
االبتدائي والتمهيدي غير مصنفين أعاله

024

مسؤولون تسلسليون بمؤسسات التكوين المهني

0241

مديرو مؤسسات التكوين المهني

0249

مسؤولون تسلسليون آخرون بمؤسسات التكوين المهني غير مصنفين أعاله

025

مسؤولون تسلسليون آخرون بمؤسسات التعليم

0251

مديرو مراكز التكوين في اللغات

0252

مديرو مراكز الدعم المدرسي

0259

مسؤولون تسلسليون آخرون بمؤسسات التعليم غير مصنفين أعاله
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026
0261
0262
0269

األطر المسيرة بالمستشفيات والمصحات والمراكز الصحية ومن يشابهونهم
األطباء الرؤساء ،مديرو المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية ومن
يشابهونهم
رؤساء المصالح الطبية والشبه طبية والمسؤولون عن البرامج الطبية بالمستشفيات
والمصحات والمراكز الصحية
أطر أخرى مسيرة بالمستشفيات والمصحات والمراكز الصحية ومن يشابهونهم
غير مصنفين أعاله

027

المديرون واألطر المسؤولة بالخدمات االجتماعية األخرى

0271

مديرو خدمات رعاية األطفال

0272

مديرو خدمات رعاية المسنين

0273

مديرو الرفاه واإلنعاش االجتماعي (األحداث ,ذوي االحتياجات الخاصة)...

0279

مديرون وأطر مسؤولة بالخدمات االجتماعية آخرون غير مصنفين أعاله

المديرون واألطر المسؤولة بمؤسسات الخدمات االجتماعية ( القطاع
029
العمومي والخاص) غير المصنفين أعاله
0290

03

المديرون واألطر المسؤولة بمؤسسات الخدمات االجتماعية ( القطاع العمومي و
الخاص) غير المصنفين أعاله

المديرون واألطر المسيرة للشركات وشبه الشركات (بما في ذلك مقاوالت
القطاع العمومي والشبه العمومي)

031

المديرون واألطر المسيرة للشركات الفالحية والغابوية

0311

المديرون العامون ،المديرون ،المديرون المختصون والمديرون المساعدون بالشركات
الفالحية والغابوية

0319

مديرون وأطر مسيرة للشركات الفالحية والغابوية آخرون غير مصنفين أعاله

032

المديرون واألطر المسيرة لشركات الصيد

0321

مديرون عامون ،مديرون ،مديرون مختصون ومديرون مساعدون بشركات الصيد

0329

مديرون وأطر مسيرة لشركات الصيد آخرون غير مصنفين أعاله
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033
0331
0339

المديرون واألطر المسيرة لشركات البناء واألشغال العمومية
المديرون العامون ،المديرون ،المديرون المختصون والمديرون المساعدون
لشركات البناء واألشغال العمومية
مديرون وأطر مسيرة لشركات البناء واألشغال العمومية آخرون غير مصنفين
أعاله

034

المديرون واألطر المسيرة للشركات الصناعية

0341

المديرون العامون ،المديرون ،المديرون المختصون والمديرون المساعدون
للشركات الصناعية

0349

مديرون وأطر مسيرة للشركات الصناعية آخرون غير مصنفين أعاله

035

المديرون واألطر المسيرة للشركات المنجمية

0351

المديرون العامون ،المديرون ،المديرون المختصون والمديرون المساعدون
للشركات المنجمية

0359

مديرون وأطر مسيرة للشركات المنجمية آخرون غير مصنفين أعاله

036

المديرون واألطر المسيرة للفنادق والمطاعم والمحالت التجارية الكبرى

0361

مديرو الفنادق والمطاعم

0362

مديرو المحالت التجارية الكبرى

0369

مديرون وأطر مسيرة للفنادق والمطاعم والمحالت التجارية الكبرى آخرون غير مصنفين
أعاله

037

المديرون واألطر المسيرة للمقاوالت المختصة في الوساطة المالية
والعقارات والخدمات المقدمة للمقاوالت

0371
0379

المديرون واألطر المسرة للمقاوالت المختصة في الوساطة المالية والعقارات
والخدمات المقدمة للمقاوالت
مديرون وأطر مسرة للمقاوالت المختصة في الوساطة المالية والعقارات والخدمات
المقدمة للمقاوالت آخرون غير مصنفين أعاله
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038

مديرو وأطر مسيرة في المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

0381

مديرو وأطر مسيرة في المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

0389

مديرو وأطر مسيرة في المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات آخرون غير
مصنفين أعاله

039
0390

مديرون وأطر مسيرة لشركات وشبه شركات (بما في ذلك مقاوالت
القطاع العمومي والشبه العمومي) آخرون غير مصنفين أعاله
مديرون وأطر مسيرة لشركات وشبه شركات (بما في ذلك مقاوالت القطاع
العمومي وشبه العمومي) غير مصنفين أعاله

04

أرباب المقاوالت غير المنظمة كشركات أو شبه شركات لـ خمس
مستأجرين فأكثر بصفة دائمة

041

أرباب المقاوالت غير المنظمة كشركات أو شبه شركات ل خمس
مستأجرين فأكثر بصفة دائمة

0411

أرباب المقاوالت الفالحية والغابوية غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0412

أرباب مقاوالت الصيد غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0413

أرباب المقاوالت المنجمية وما شابهها غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0414

أرباب مقاوالت البناء واألشغال العمومية غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0415

أرباب مقاوالت الخدمات غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0416

أرباب المقاوالت الصناعية غير المنظمة كشركات أو شبه شركات

0417
0419

أرباب مقاوالت الصناعة التقليدية غير المنظمة كشركات أو شبه شركات وغير
مصنفة أعاله
أرباب المقاوالت غير المنظمة كشركات أو شبه شركات آخرون وغير مصنفة
أعاله
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المجموعة الكبرى : 0
األطر العليا وأعضاء المهن الحـرة
11
األطر المختصة في المهن العلمية والتقنية
اختصاصيو العلوم الفيزيائية ،الكيماوية ومن يشابهونهم (ما عدا
111
المهندسين)
1111

فيزيائيون ،فلكيون ومن يشابهونهم

1112

كيماويون

1113

جيولوجيون ،جيوفزيائيون ومن يشابهونهم

1114

الراصدون الجو يون

1119

اختصاصيو العلوم الفيزيائية ،الكيماوية ومن يشابهونهم (ما عدا المهندسين) آخرون
لم يصنفوا أعاله

االختصاصيون في الرياضيات
112
والديمغرافيون ومن يشابهونهم

واإلحصائيون

وخبراء

1121

االختصاصيون في الرياضيات

1122

اإلحصائيون

1123

خبراء الحسابية والديمغرافيون

1129

االختصاصيون في الرياضيات واإلحصائيون وخبراء الحسابية والديمغرافيون
ومن يشابهونهم آخرون لم يصنفوا أعاله

003

مديرو وأطر مسيرة في المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات

1131

بيولوجيون ،اختصاصيون في علم النباتات ،اختصاصيون في علوم الحيوانات
ومن يشابهونهم

1132

االختصاصيون في الزراعة والحراجة والثروة السمكية

1133
1139

الحسابية

اختصاصيون في العقاقير واألدوية ،اختصاصيون في علم المكروبات،
اختصاصيون في علم األمراض ومن يشابهونهم
اختصاصيون في العلوم الطبيعية (ما عدا اختصاصي الصحة) آخرون لم يصنفوا
أعاله
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اختصاصيو العلوم التقنية (ماعدا اختصاصيي تكنولوجيا الكهرباء
114
واإللكترونيك)
1141

المهندسون الصناعيون

1142

المهندسون المدنيون

1143

مهندسو البيئة

1144

المهندسون الميكانيكيون

1145

المهندسون الكيميائيون

1146

مهندسو الجيولوجيا والمناجم والتعدين

1149

مهندسون آخرون عدا اختصاصيي تكنولوجيا الكهرباء واإللكترونيك لم يصنفوا أعاله

115

مهندسون كهربائيون وإلكترونيون ومهندسو االتصاالت

1151

المهندسون الكهربائيون والكهروميكانيكيون

1152

المهندسون اإللكترونيون

1153

مهندسو االتصاالت اإللكترونية

1159

مهندسون كهربائيون وإلكترونيون ومهندسو االتصاالت آخرون لم يصنفوا أعاله

116

الطيارون وربابنة السفن

1161

الطيارون

1162

ربابنة السفن واختصاصيو المالحة والخدمات البحرية

1169

طيارون وربابنة السفن آخرون لم يصنفوا أعاله

117

ساحون والمصممون
المهندسون المعماريون ومهندسو تخطيط المدن والم ّ

1171

المهندسون المعماريون

1172

مهندسو المناظر

1173

مهندسو تخطيط المدن والمرور

1174

المسّاحون والخرائطيون والطبوغراف

1175

مصممو المنتجات والمالبس

1176

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة
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1179

مهندسون معماريون ومهندسو تخطيط المدن ومساحون ومصممون
آخرون لم يصنفوا أعاله

111

أطر أخرى مختصة في المهن العلمية والتقنية لم تصنف أعاله

1111

أطر أخرى مختصة في المهن العلمية والتقنية لم تصنف أعاله

12

أطباء وأطر صحية مشابهة

121

األطباء

1211

أطباء الطب العام

1212

أطباء جراحيون (دون جراحي األسنان) وأطباء اختصاصيون

1213

جراحيو األسنان ومن يشابهونهم

1219

أطباء آخرون لم يصنفوا أعاله

122

االختصاصيون في التمريض والقبالة (مستوى إطار)

1221

االختصاصيون في التمريض (مستوى إطار)

1222

االختصاصيون في القبالة (مستوى إطار)

1229

اختصاصيون في التمريض والقبالة (مستوى إطار) آخرون لم يصنفوا أعاله

123

االختصاصيون في الطب التقليدي والتكميلي (مستوى إطار)

1230

االختصاصيون في الطب التقليدي والتكميلي (مستوى إطار)

124

االختصاصيون في العلوم الطبية المساندة

1241

اختصاصيو التصوير باألشعة

1242

اختصاصيو التخدير واالنتعاش

1243

اختصاصيو التحاليل الطبية

1244

اختصاصيو التحاليل الدوائية

1249

اختصاصيون في العلوم الطبية المساندة آخرون لم يصنفوا أعاله

125

األطباء البيطريون

1251

األطباء البيطريون العامون
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1252

أطباء بيطريون جراحون

1259

أطباء بيطريون آخرون لم يصنفوا أعاله

126

االختصاصيون في الصحة اآلخرون

1261

صيادلة

1262

اختصاصيو الصحة المهنية والبيئة

1263

اختصاصيو المعالجة الفيزيائية

1264

اختصاصيو الحمية الغذائية والتغذية

1265

اختصاصيو السمع والنطق

1266

اختصاصيو النظر

1269

اختصاصيون آخرون في الصحة لم يصنفوا أعاله

13
131

االختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات واالتصال
مصممو ومحللو البرمجيات ومصممو وسائل اإلعالم

1311

محللو النظم

1312

مصممو البرمجيات

1313

مصممو مواقع الشبكة العنكبوتية ووسائل اإلعالم

1314

مبرمجو التطبيقات

1319

مصممو ومحللو البرمجيات ومصممو وسائل اإلعالم آخرون لم يصنفوا أعاله

132

اختصاصيو قواعد البيانات والشبكات

1321

اختصاصيو قواعد البيانات

1322

اختصاصيو األنظمة

1323

اختصاصيو الشبكات

1329

اختصاصيو قواعد البيانات والشبكات آخرون لم يصنفوا أعاله

139

اختصاصيون آخرون في تكنولوجيا المعلومات واالتصال غير مصنفين أعاله

1310

اختصاصيون آخرون في تكنولوجيا المعلومات واالتصال غير مصنفين أعاله
22

141

أساتذة التعليم العالي والثانوي واالبتدائي ومدرسو مراكز التكوين المهني
ومن يشابهونهم
أساتذة الجامعات والكليات ومدارس تكوين األطر العليا ومن يشابهونهم

1411

أساتذة جامعيون في اآلداب والعلوم اإلنسانية وعلوم التربية

1412

أساتذة جامعيون في العلوم القانونية ،االقتصادية واالجتماعية

1413

أساتذة جامعيون في العلوم البحتة (بيولوجيا ،جيوليوجيا ،فيزياء ،كيمياء،رياضيات،
إعالميات)...،

1414

أساتذة جامعيون في العلوم التقنية وعلوم الهندسة

1415

أساتذة جامعيون دون توضيح آخر

1419

أساتذة الجامعات والكليات ومدارس تكوين األطر العليا ومن يشابهونهم لم
يصنفوا أعاله

14

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي والتكوين المهني (تكوين التقنيين
142
والتقنيين الممتازين) ومن يشابهونهم
1421
1422

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في المواد األدبية (اللغات ،التاريخ والجغرافيا،
الفلسفة ،التربية اإلسالمية ومن يشابهها)
أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في المواد العلمية (الرياضيات ،العلوم
الطبيعية ،الفيزياء والكيمياء)...

1423

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في المواد االقتصادية والمالية

1424

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في المواد التقنية وأساتذة التكوين المهني
(مستوى تقني وتقني ممتاز)

1425

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في الرياضة البدنية

1426

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي في األنشطة الترفيهية والفنية واإلبداعية

1427

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي التأهيلي دون توضيح آخر

1429

أساتذة ومفتشو التعليم الثانوي والتكوين المهني (تكوين التقنيين والتقنيين الممتازين)
ومن يشابهونهم لم يصنفوا أعاله

143

أساتذة ومفتشو السلك الثانوي اإلعدادي

1431

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في المواد األدبية (اللغات ،التاريخ والجغرافيا ،التربية
اإلسالمية ،الفلسفة ...،الخ)...

23

1432

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في المواد العلمية الصرفة (العلوم الطبيعية ،الفيزياء،
الكيمياء والرياضيات)...

1433

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في اإلعالميات

1434

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في التكنولوجيا

1435

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في الرياضة البدنية

1436

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي في األنشطة الترفيهية والفنية واإلبداعية

1437

أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي دون توضيح آخر

1438

المفتشون البيداغوجيون السلك الثانوي اإلعدادي

1439

أساتذة ومفتشو السلك الثانوي اإلعدادي آخرون لم يصنفوا أعاله

144

أساتذة ومفتشو التعليم االبتدائي

1441

أساتذة التعليم االبتدائي

1441
1441

المفتشون البيداغوجيون للتعليم االبتدائي
أساتذة ومفتشو التعليم االبتدائى آخرون لم يصنفوا أعاله

145

مدرسو مراكز التكوين المهني (مستوى التأهيل والتخصص)

1450

مدرسو مراكز التكوين المهني (مستوى التأهيل والتخصص)

مدرسون آخرون بالتعليم األساسي أو بمراكز التكوين المهني (مستوى
146
التأهيل والتخصص) ومن يشابهونهم لم يصنفوا أعاله
1460

مدرسون آخرون بالتعليم األساسي أو بمراكز التكوين المهني (مستوى التأهيل
والتخصص) ومن يشابهونهم لم يصنفوا أعاله

147

اختصاصيون آخرون في التعليم والتكوين

1441

اختصاصيو طرق التعليم والتأطير البيداغوجي

1472
1441
1474

أساتذة ومعلمو ذوي االحتياجات الخاصة
اختصاصيون التكوين المستمر
اختصاصيون الدعم (اللغات  ،اإلعالميات)...

1479

اختصاصيون آخرون في التعليم والتكوين لم يصنفوا أعاله

24

15
القانونيون واالختصاصيون في العلوم االجتماعية واإلنسانية
اقتصاديون ،اقتصاديون قياسيون ،اختصاصيون في دراسة السوق ومن
151
يشابهونهم
1511

اقتصاديون ،اقتصاديون قياسيون ومن يشابهونهم

1512

اختصاصيون في دراسة السوق ومن يشابهونهم

1519

اقتصاديون ،اقتصاديون قياسيون ،اختصاصيون في دراسة السوق ومن يشابهونهم
آخرون لم يصنفوا أعاله

فالسفة ،اختصاصيون في علم االجتماع ،علماء نفسيون ،خبراء في علم
152
االناسة اختصاصيون في علم السالالت ومن يشابهونهم
1521

اختصاصيون في علم االجتماع ومن يشابهونهم

1522

فالسفة ومن يشابهونهم

1523

علماء نفسيون ومن يشابهونهم

1524

خبراء في علم االناسة واختصاصيون في علم السالالت ومن يشابهونهم

1529

فالسفة ،اختصاصيون في علم االجتماع ،علماء نفسيون ،خبراء في علم االناسة
اختصاصيون في علم السالالت ومن يشابهونهم آخرون لم يصنفوا أعاله

153

مؤرخون ،جغرافيون ومن يشابهونهم

1531

مؤرخون

1532

جغرافيون

1539

مؤرخون وجغرافيون ومن يشابهونهم آخرون لم يصنفوا أعاله

154

قانونيون ،مختصون في العلوم السياسية ومن يشابهونهم

1541

قانونيون (ما عدا القضاة والمحامين)

1542

مختصون في العلوم السياسية

1549

قانونيون ومختصون في العلوم السياسية ومن يشابهونهم آخرون لم يصنفوا أعاله

155

لغويون ،مترجمون ومفسرون

1551

مترجمون ومفسرون

1552

لغويون ومن يشابهونهم

1559

لغويون ،مترجمون ومفسرون آخرون لم يصنفوا أعاله
25

156

روائيون ،مؤلفون ،أدباء ،شعراء ،كتاب السيناريوهات ومن يشابهونهم

1561

روائيون ،مؤلفون ،أدباء ،شعراء ومن يشابهونهم

1562

كتاب السيناريوهات ومن يشابهونهم

1569

روائيون ،مؤلفون ،أدباء ،شعراء ،كتاب السيناريوهات ومن يشابهونهم آخرون لم
يصنفوا أعاله

157

ربائديون ،موثقون وأمناء المكتبات ومن يشابهونهم (مستوى إطار)

1571

ربائديون ،موثقون ومن يشابهونهم

1572

أمناء المكتبات

1573

اختصاصيو المخطوطات ومحافظو المتاحف

1579

ربائديون ،موثقون وأمناء المكتبات ومن يشابهونهم (مستوى إطار) آخرون لم
يصنفوا أعاله

158

الصحافيون واألطر اإلعالمية األخرى

1581

صحافيون ،مراسلو اإلذاعة والتلفزة ومن يشابهونهم

1582

أطر إعالمية أخرى

1589

صحافيون وأطر إعالمية آخرون لم يصنفوا أعاله

فنانون مختصون في الفنون الجميلة وفنانو الفرجة (ذات صيت وطني أو
16
عالمي)
161
فنانون مختصون في الفنون الجميلة
1611

نحاتون ،رسامون ومن يشابهونهم

1612

رسامون كاريكاتوريون ومن يشابهونهم

1613

مختصون في الديكور بالمسرح والسينما ومن يشابهونهم

1614

رسامو اإلشهار والملصقات ومصممو األزياء ومن يشابهونهم

1619

فنانون مختصون في الفنون الجميلة آخرون لم يصنفوا أعاله

162

فنانو الفرجة

1621

مؤلفون موسيقيون ،موسيقيون ومغنون

1622

مصممو الرقص والراقصون
26

1623

ممثلون ،منتجون ومخرجون في السينما والمسرح ومن يشابهونهم

1629

فنانو الفرجة آخرون لم يصنفوا أعاله

17

محامون ،قضاة ومهن أخرى قضائية

171

محامون ،فقهاء مشرعون أو مستشارون قضائيون

1711

محامون

1712

فقهاء مشرعون أو مستشارون قضائيون

1719

محامون ،فقهاء مشرعون أو مستشارون قضائيون آخرون لم يصنفوا أعاله

172

وكالء الدولة وقضاة

1721

وكالء الدولة

1722

قضاة المجلس األعلى ومحاكم االستئناف

1723

قضاة المحاكم االبتدائية

1724

قضاة المحاكم اإلدارية

1729

وكالء الدولة وقضاة آخرون لم يصنفوا أعاله

173

مهن قضائية أخرى (مستوى إطار)

1731

كتاب شرعيون أو موثقو العقود ،وكالء الدعاوي ،مستشارون في المعامالت الضريبية

1732

العدول (مستوى إطار)

1739

مهن قضائية أخرى (مستوى إطار) لم تصنف أعاله

18

رجال الدين (مستوى إطار)

181

علماء الدين اإلسالمي ومن يشابهونهم (مستوى إطار)

1810

علماء الدين اإلسالمي ومن يشابهونهم (مستوى إطار)

182

رجال الديانات المسيحية واليهودية (مستوى إطار)

1820

رجال الديانات المسيحية واليهودية (مستوى إطار)

27

19

االختصاصيون في اإلدارة واألعمال

191

االختصاصيون الماليون

1911

األطر المحاسبون

1912

مستشارون في المالية واالستثمار

1913

محللون ماليون

1919

اختصاصيون ماليون آخرون لم يصنفوا أعاله

192

االختصاصيون في اإلدارة

1921

محللون ،أطر مختصة في التسيير والتنظيم اإلداري

1922

االختصاصيون في اإلدارة والسياسات

1923

اختصاصيو الموارد البشرية والتطور المهني

1929

اختصاصيون في الشؤون اإلدارية آخرون لم يصنفوا أعاله

193

االختصاصيون في المبيعات والتسويق والترويج والعالقات العامة و
اللوجيستيك

1931

اختصاصيو اإلعالن والتسويق

1932

اختصاصيو العالقات العامة

1933

اختصاصيو المبيعات ،القطاعات الطبية والتقنية (ماعدا تكنولوجيا المعلومات و
االتصال)

1934

اختصاصيو المبيعات في تكنولوجيا المعلومات واالتصال

1111

اختصاصيو اللوجيستيك

1939

اختصاصيون في البيع التسويق والترويج والعالقات العامة آخرون لم يصنفوا أعاله

194

أطر إدارية بدون مسؤولية تسلسلية

1941

أطر إدارية عليا باإلدارة العمومية والجماعات المحلية

1942

أطر إدارية عليا بالمقاوالت

1943

أطر إدارية عليا دون توضيح آخر

1949

أطر إدارية أخرى بدون مسؤولية تسلسلية لم تصنف أعاله

28

المجموعة الكبرى : 4
التقنيون والمهن الوسيطة
21
211

التقنيون والمهن الوسيطة في العلوم الفيزيائية والتقنية
تقنيون في العلوم الفيزيائية والتقنية

2111

تقنيون في الهندسة المدنية والهندسة القروية والتعمير وتنظيم المدن (تقنيون مدنيون)
وتقنيو المحافظة العقارية ومراقبون مساعدون في القانون العقاري ومن يشابهونهم

2112

تقنيون في الهندسة الكهربائية

2113

تقنيون في الهندسة االلكترونية

2114
2115
2116

تقنيون ميكانيكيون في بناء السفن ،وتركيب السيارات والطائرات وتقنيون آخرون
في الصناعة والهندسة الميكانيكية
تقنيون في الكيمياء الصناعية ومعالجة الفوسفات والمواد البالستيكية والمواد الملونة
وما شابهها
تقنيون في صناعة استخراج المعادن وتنقيتها والصناعة الحديدية ومعالجة المواد
المعدنية وصهر المعادن ومن يشابهونهم

2117

رّسامون صناعيون

2119

تقنيون في العلوم الفيزيائية والتقنية غير مصنفين أعاله

212

مشرفون بالمناجم والصناعات التحويلية والبناء واألشغال العمومية

2121

مشرفون في التعدين والمناجم

2122

مشرفون بالصناعات التحويلية

2123

مشرفون بالبناء واألشغال العمومية

2129

مشرفون آخرون بالمناجم والصناعات التحويلية والبناء واألشغال العمومية لم
يصنفوا أعاله

213

تقنيو مراقبة العمليات الصناعية

2131

تقنيو ومسيرو تجهيزات إنتاج الطاقة

2132

مسيرو تجهيزات محارق النفايات محطات معالجة المياه

2133

مسيرو تجهيزات معالجة المواد الكيمائية

2134

مسيرو تجهيزات تكرير النفط والغاز الطبيعي

29

2135

مراقبو العمليات الصناعية في التعدين

2136

تقنيون في النسيج ،وصناعة األحذية والجلد ومن يشابهونهم

2137

تقنيون في الصناعات الفالحية والصناعات الغذائية األخرى

2138

تقنيون في الخزف وصناعة الزجاج ومن يشابهونهم

2139

تقنيو مراقبة العمليات الصناعية غير مصنفين أعاله

214

تقنيو ومراقبو وسائل النقل البحري والجوي

2141

تقنيو الطاقم القيادي للبواخر وسفن الصيد البحري ومن يشابهونهم

2142

تقنيون ميكانيكيون ضمن طاقم السفينة مختصون في الصيانة واإلصالح

2143

الربابنة المختصون للطائرات والطائرات المروحية ،مدربو الطيران المحترفون
ومن يشابهونهم

2144

مراقبو المالحة الجوية

2145

تقنيون مختصون في األمن الجوي وتقنيون ميكانيكيون في الطيران ومن
يشابهونهم

2149

تقنيون ومراقبون في النقل البحري والجوي آخرون لم يصنفوا أعاله

215

تقنيون ومهن وسيطة في العلوم الفيزيائية والتقنية غير مصنفة أعاله

2151

تقنيو األرصاد الجوية ومن يشابهونهم

2152

مراقبو المعايير األمنية والوقائية والجودة ومن يشابهونهم

2153

تقنيون ميكانيكيون (اإلصالح والصيانة فقط)

1111

تقنيون ومهن وسيطة في العلوم الفيزيائية والتقنية غير مصنفة أعاله

22

تقنيو العلوم الحياتية (باستثناء الطب)

221

تقنيون فالحيون مختصون في الزراعة

2211

تقنيون مختصون في الخضروات

2212

تقنيون مختصون في الزراعات الكبرى

2213

تقنيون مختصون في األشجار والبستنة ومن يشابهونهم
30

2219

تقنيون فالحيون مختصون في الزراعة آخرون لم يصنفوا أعاله

222

تقنيو اإلنتاج الحيواني

2220

تقنيو اإلنتاج الحيواني

223

تقنيون مختصون في تقنيات الفالحة ومرشدون فالحيون

2230

تقنيون مختصون في تقنيات الفالحة ومرشدون فالحيون

224

تقنيو المياه والغابات

2240

تقنيو المياه والغابات

225

تقنيو البحث في العلوم الحياتية (باستثناء الطب)

2251

تقنيو البحث الزراعي

2252

تقنيو البحث في المياه والغابات

2253

تقنيو البحث في اإلنتاج الحيواني

2259

تقنيو البحث في العلوم الحياتية (باستثناء الطب) آخرون لم يصنفوا أعاله

229

تقنيو العلوم الحياتية (باستثناء الطب) آخرون لم يصنفوا أعاله

2290

تقنيو العلوم الحياتية (باستثناء الطب) آخرون لم يصنفوا أعاله

23
231

تقنيون ومهن وسيطة في الصحة
مهن وسيطة في الصحة (ما عدا الممرضين)

2311

مساعدون طبيون

2312

مرشدون في الوقاية

2313

أطر متوسطة مختصة في مشاكل التغذية

2314

مساعدو أطباء األسنان ،تقنيو صناعة األسنان واألطراف االصطناعية وصانعو
األسنان

2315

دالكون طبيون والتقنيون الذين يشابهونهم

2316

تقنيون ومساعدون في الطب البيطري

2317

تقنيون مساعدون ومهيئون في الصيدلة

31

2318

النظاراتيون والتقنيون الذين يشابهونهم

2319

مهن وسيطة أخرى في الصحة (ما عدا الممرضين) لم تصنف أعاله

232

ممرضون ومولدات (مستوى إطار متوسط)

2321

ممرضو الدولة (مستوى إطار متوسط)

2322

ممرضون (مستوى إطار متوسط)

2323

مولدات حامالت لشهادات (مستوى إطار متوسط)

2329

ممرضون ومولدات آخرون لم يصنفوا أعاله (مستوى إطار متوسط)

233

تقنيون شبه طبيون

2331

تقنيون في مختبرات التحليالت

2332

تقنيو الراديو الطبي واآلالت اإلليكتروطبية

2333

تقنيون في الترويض الطبي

2339

تقنيون شبه طبيون آخرون ومن يشابهونهم لم يصنفوا أعاله

234

تقنيو البحث الطبي ومن يشابهونهم

2340

تقنيو البحث الطبي ومن يشابهونهم

235

محترفو الطب التقليدي والطب التكميلي (إطار متوسط)

2350

محترفو الطب التقليدي والطب التكميلي (إطار متوسط)

24
241

معلمو التعليم األولي والكتاتيب القرآنية والتكوين والدعم
معلمو التعليم األولي ودور تحفيظ القرآن والتجويد والكتاتيب القرآنية

2411

معلمو التعليم التمهيدي

2412

معلمو دور تحفيظ القرآن والتجويد والكتاتيب القرآنية

1411

معلمو التعليم األولي والكتاتيب القرآنية ودور تحفيظ القرآن والتجويد آخرون غير
مصنفين أعاله

242

معلمو التكوين والدعم

2421

معلمو الرسم والموسيقى

2422

معلمو الدعم في اللغات واإلعالميات
32

2423

معلمو دروس الدعم

1411

معلمو التكوين والدعم آخرون غير مصنفين أعاله

25

تقنيو تكنولوجيا المعلومات واالتصال

251

تقنيون في عمليات وخدمة مستعملي تكنولوجيا المعلومات واالتصال

2511

تقنيون في عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

2512

تقنيون في خدمة مستعملي تكنولوجيا المعلومات واالتصال

2513

تقنيو الشبكات ونظم الحواسب

1114
2511

تقنيو الشبكة العنكبوتية
تقنيو البرمجة

2519

تقنيون في عمليات وخدمة مستعملي تكنولوجيا المعلومات واالتصال آخرون لم
يصنفوا أعاله

252

تقنيون في االتصاالت والبث اإلذاعي

2521

تقنيو اإلذاعة والتلفزة والتسجيل السمعي البصري

2522

تقنيو االتصاالت

2529

تقنيون في االتصاالت والبث اإلذاعي آخرون لم يصنفوا أعاله

459

تقنيو تكنولوجيا المعلومات واالتصال غير مصنفين أعاله

1111

تقنيو تكنولوجيا المعلومات واالتصال غير مصنفين أعاله

األطر اإلدارية المتوسطة ،المهن الوسيطة في التجارة والمالية والتسيير
26
وأطر متوسطة في المهن القانونية ومن يشابهونهم
261
أطر إدارية متوسطة
2611

أطر إدارية متوسطة باإلدارة العمومية والجماعات المحلية

2612

أطر إدارية متوسطة بالمقاوالت العمومية وشبه العمومية

2613

أطر إدارية متوسطة دون توضيح آخر

262

المهن الوسيطة في التجارة

2621

رؤساء المبيعات والمشتريات ووسطاء في البضائع

33

2622

أعوان تجاريون ،تقنيون في التجارة ومكلفون باألسفار التجارية

2629

مهن وسيطة أخرى في التجارة لم تصنف أعاله

263

مهن وسيطة في المالية وفي التسيير

2631

تقنيون محاسبون وأطر متوسطة مشابهة

2632

أطر متوسطة في األبناك ،في التأمينات ،في البريد وأطر مشابهة

2633

مقتصدون وأطر متوسطة في مصالح دفع األجورو أطر مشابهة

2634

تقنيون مختصون في التسيير وأطر مشابهة

2635

تقنيون في اإلحصاء والحسابية والرياضيات ومن يشابهونهم

2639

مهن وسيطة أخرى في المالية والتسيير لم تصنف أعاله

264

أطر متوسطة في المهن القانونية ومن يشابهونهم

2640

أطر متوسطة في المهن القانونية ومن يشابهونهم

265

سكرتيرو اإلدارة والسكرتيرون المتخصصون

2651

المشرفون على أعمال المكتب

2652

السكرتيرون قي الخدمات القانونية

2653

سكرتيرو اإلدارة والسكرتيرون التنفيذيون

2654

السكرتيرون الطبيون

2659

سكرتيرو اإلدارة وسكرتيرون متخصصون آخرون لم يصنفوا أعاله

266

مهن وسيطة في تطبيق القانون وما يشابهها

2661

مفتشو الجمارك ومعابر الحدود

2662

مراقبو الرسوم والضرائب

2663

مهن وسيطة في تقديم الخدمات العمومية االجتماعية

2664

مهن وسيطة في تقديم الرخص والتصاريح

2665

مفتشو الشرطة
34

2669

27

مهن وسيطة أخرى في تطبيق القانون وما يشابهها لم تصنف أعاله

مهن وسيطة في علوم اإلعالم والمواصالت ،أطر متوسطة مختصة في
العلوم االجتماعية ومهن وسيطة في الفن والرياضة والفرجة والخدمات األخرى
غير مصنفة أعاله

271

األطر المتوسطة المختصة في العلوم االجتماعية واإلنسانية

2711

تقنيون في الخدمات االجتماعية ،مساعدون اجتماعيون ومن يشابهونهم

2712

مهن وسيطة في الديانات المسيحية واليهودية

2719

أطر متوسطة مختصة في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

272

المهن الوسيطة في الفن والرياضة والفرجة

2721

مختصون في الزخرفة والتزيين الداخلي ،زخرفيون صناعيون

2722

مذيعون في اإلذاعة والتلفزيون ومقدمو السهرات والمسرح ومن يشابهونهم

2723

موسيقيون ،مغنون وراقصون وفنانون يشابهونهم

2724

فكاهيون ،سحرة ،بهلوانيون وفنانون يشابهونهم

2725

تقنيو أروقة الفن والمتاحف والمكتبات

2726

تقنيو التصوير

2729

مهن وسيطة أخرى في الفن والرياضة والفرجة غير مصنفة أعاله

273

مهن وسيطة في الرياضة واللياقة البدنية

2731

عداءون ،رياضيون ومن يشابهونهم

2732

مدربون رياضيون وحكام الرياضة

2733

منشطو برامج الترفيه واللياقة البدنية

2739

مهن وسيطة في الرياضة واللياقة البدنية غير مصنفة أعاله

274

مهن وسيطة في السياحة والفندقة

2741

رئيس الطباخين

2749

مهن وسيطة أخرى في السياحة والفندقة غير مصنفة أعاله
35

مهن وسيطة في علوم اإلعالم واالتصال ،أطر متوسطة مختصة في العلوم
 279االجتماعية ومهن وسيطة في الفن والرياضة والفرجة والخدمات األخرى غير
مصنفة أعاله
2790

مهن وسيطة في علوم اإلعالم والمواصالت ،أطر متوسطة مختصة في العلوم االجتماعية
ومهن وسيطة في الفن والرياضة والفرجة والخدمات األخرى غير مصنفة أعاله

49
490

تقنيون آخرون ومهن وسيطة أخرى لم تصنف أعاله
تقنيون آخرون ومهن وسيطة أخرى لم تصنف أعاله

1111

تقنيون آخرون ومهن وسيطة أخرى لم تصنف أعاله

36

المجموعة الكبرى : 3
المستخدمون
31
311

المستخدمون اإلداريون
المستخدمون اإلداريون (مهام عامة)

3111

الكاتبون (مهام عامة)

3112

الراقنون وكتاب معالجة النصوص

3113

الطابعون على لوحة المفاتيح

3114

أعوان المكتب المكلفون باألشغال اإلدارية (مستخدمو مكاتب الضبط ،مستخدمو
مصلحة الموظفين وأعوان ضبط وقت الطاقم اإلداري)...

3119

مستخدمون إداريون غير مصنفين أعاله

312

مستخدمو المصالح المالية والمحاسبة والتموين والنقل

3121

المحاسبون وماسكو الدفاتر

3122

مستخدمو مصالح دفع األجور

3123

مستخدمو المصالح اإلحصائية ومصالح التأمين والمالية

3124

مستخدمو مصلحة تسيير المحزونات

3125

أعوان مصلحة إعداد أو مراقبة برامج العمل واإلنتاج

3126

أعوان إداريون في النقل

3129

مستخدمو المصالح المالية والمحاسبة والتموين والنقل غير مصنفين أعاله

313

مستخدمون إداريون بالمكتبات والبريد والتوثيق والبائد

3131

أعوان المكتبات

3132

أعوان في البريد (باستثناء السعاة)

3133

أعوان في التوثيق والربائد

3139

مستخدمون إداريون بالمكتبات والبريد والتوثيق والربائد غير مصنفين أعاله

37

314

مستخدمون لهم عالقة مباشرة مع الناس

3141

عاملون بالشبابيك في االبناك ومن يشابهونهم

3142

مقرضون برهن حيازة ومقدمو المال للزبائن

3143

جباة ومحصلو المبالغ المالية ومن يشابهونهم

3144

أعوان إداريون لهم عالقة مباشرة مع الناس :سعاة البريد ،مقدمون ،شيوخ ،أعوان
مكلفون بتسليم أوراق إدارية (الحالة المدنية ،جوازات السفر وأوراق إدارية) أعوان
الجمارك وأعوان آخرين يشابهونهم

3145

مستخدمون إداريون بالقضاء  :كتاب بالمحكمة ومن يشابهونهم

3149

مستخدمون لهم عالقة مباشرة مع الناس غير مصنفين أعاله

315

المستخدمون المكلفون بإرشاد الزبناء

3151

مستخدمو وكاالت األسفار

3152

مستخدمو مراكز النداء

3153

العاملون في الهاتف وفي المقاسم الهاتفية

3154

العاملون في االستقبال في قطاع الفندقة

3155

مستخدمو مصالح اإلرشاد

3156

العاملون في االستقبال دون إي تحديد

3157

مستخدمون في البحوث اإلحصائية ودراسة األسواق

3159

مستخدمون مكلفون باستقبال وإرشاد الزبناء غير مصنفين أعاله

32

المستخدمون في التجارة

321

أعوان المبيعات ،مستخدمون في التجارة ومشتغلون يشابهونهم

3211

مشرفون في التجارة

3212

أعوان المبيعات في التجارة بالجملة

3213

أعوان المبيعات في التجارة بالتقسيط

38

3214

أمناء الصناديق ومستخدمو بيع التذاكر

3215

مروجو البضائع ،عارضات األزياء ومروجو بالمتجر

3219

أعوان آخرون للمبيعات ،مستخدمون في التجارة ومروجو غير مصنفين أعاله
( باعة بالمراسلة وعبر االنترنيت ،عمال محطات بيع البنزين ومن يشابهونهم)

33

ستخدمو الفنادق والمطاعم ومن يشابهونهم

331

مستخدمو المرافقة والنقل والمرشدون السياحيون

3311

أعوان االستقبال في األسفار ،المضيفات ،رؤساء الخدم في السفن والطائرات والنوادي
ومن يشابهونهم

3312

المرشدون السياحيون ومن يشابهونهم

3313

مراقبون ومحصلون في النقل العمومي ومن يشابهونهم

3319

مستخدمون آخرون مشابهون غير مصنفين أعاله

332

المستخدمون المكلفون بخدمات المقتصديات والمستخدمون في المطاعم

3321

المستخدمون المكلفون بخدمات المقتصديات

3322

طباخو المطاعم والفنادق

3323

خدم المطاعم والمقاهي والحانات

3329

مستخدمون آخرون في الخدمات المطعمية والفندقية غير مصنفين أعاله

34

المستخدمون في الخدمات الخاصة والمنزلية

341

الحاضنات والمربيات ،أعوان التمريض ومن يشابهونهم

3411

المربيات والحاضنات

3412

مساعدات-المربيات

3413

أعوان في التمريض بالمؤسسات

3414

أعوان في التمريض بالمنازل

3419

حاضنات ومربيات ،أعوان التمريض ومن يشابهونهم غير مصنفين أعاله

39

342

المستخدمون المؤهلون في الخدمات المنزلية

3421

وصفاء ومشرفون على خدمات النظافة بالمكاتب والفنادق ومؤسسات أخرى

3422

وصفاء وفراشون ومدبرو المنازل

3421

بستانيو المنازل والمؤسسات

3424

المستخدمون في حراسة العمارات والمؤسسات

3429

المستخدمون المؤهلون اآلخرون في الخدمات المنزلية

343

مستخدمون آخرون مؤهلون في الخدمات الخاصة والمنزلية

3431

معلمو السياقة في مدارس تعليم السياقة

3432

أعوان في الدفن والمأتم

3439

مستخدمون آخرون مؤهلون في الخدمات الخاصة والمنزلية غير مصنفين أعاله

35

المشتغلون في مصالح األمن

351

المشتغلون في مصالح األمن

3511

رجال المطافئ والوقاية المدنية

3512

رجال الشرطة

3513

رجال القوات المساعدة

3514

رجال الشرطة اآلخرون ،الفرق المتجولة للتدخل السريع ومن يشابههم

3515

العسكريون

3516

رجال الدرك

3517

حراس السجون

3518

مستخدمو األمن ضد الحريق والعمال المكلفون باإلنقاذ في الطيران

3519

مشتغلون في مصالح األمن غير مصنفين أعاله

40

36

المستخدمون المختصون في الديانات

361

مستخدمو الديانة اإلسالمية

3611

األئمة الرسميون (أئمة الصلوات الخمس)

3612

المؤذنون

3619

مستخدمون آخرون مختصون في الديانة اإلسالمية غير مصنفين أعاله

362

مستخدمو الديانات المسيحية واليهودية

3621

مستخدمو الديانة المسيحية

3622

مستخدمو الديانة اليهودية

3629

مستخدمو الديانات المسيحية واليهودية آخرون غير مصنفين أعاله

39

مستخدمون آخرون لم يصنفوا أعاله

390

مستخدمون آخرون لم يصنفوا أعاله

1111

مستخدمون آخرون لم يصنفوا أعاله

41

42

المجموعة الكبرى : 2
التجار والوسطاء التجاريون والماليون
التجار بالجملة أو نصف الجملة (بما في ذلك المختصون في التصدير
41
واالستيراد)
410
تجار بالجملة أو نصف الجملة في منتجات الفالحة ،الغابة والصيد البحري
4101

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواد الغذائية (ما عدا منتجات البحر)

4102

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواشي ومنتجات تربية المواشي

4103

تجار بالجملة أو نصف الجملة في الحبوب ،البذور ،الشتائل والغرسات واألسمدة

4104

تجار بالجملة أو نصف الجملة في الجلود األولية

4101

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المنتجات الغابوية (الخشب ،الفحم ،الفلين،الحلفة)... ،

4106

تجار بالجملة أو نصف الجملة في منتجات الصيد البحري والمواد البحرية األخرى

4107
4109

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في المواد الفالحية ،الغابوية
ومواد الصيد البحري
تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في منتجات الفالحة ،الغابة والصيد البحري
غير مصنفين أعاله

411

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد التجهيز والمواد الوسيطة

4111

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد التجهيز واآلالت

4112

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواد الوسيطة( :اللوازم ،األجهزة ،قطع الغيار
واألدوات األخرى)

4113

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد التجهيز والمواد الوسيطة معا

4119

تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في مواد التجهيز والمواد الوسيطة غير مصنفين
أعاله

412

تجار بالجملة أو نصف الجملة في العقاقير والخردوات

4121

تجار بالجملة أو نصف الجملة في العقاقير والخردوات

4122

تجار بالجملة أو نصف الجملة في األدوات الصحية

4123

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد البناء
43

4124

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في العقاقير،الخردوات ومواد البناء

4129

تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في العقاقير ،الخردوات ومواد البناء غير مصنفين
أعاله

413

تجار بالجملة أو نصف الجملة في تجهيزات المنزل والمكتب

4131

تجار بالجملة أو نصف الجملة في التجهيزات الكهربائية المنزلية وتجهيزات الترفيه
(جهاز التلفزة ،فيديو ،مذياع ،مسجلة وما شابهها)

4132

تجار بالجملة أو نصف الجملة في األدوات المنزلية

4133

تجار بالجملة أو نصف الجملة في تجهيزات التأثيث ومواد الديكور المنزلي (بما في
ذلك تجهيزات المكتب)

4134

تجار بالجملة أو نصف الجملة في تجهيزات المنزل والمكتب معا

4139

تجار بالجملة أو نصف الجملة في تجهيزات المنزل والمكتب غير مصنفين أعاله

414

تجار بالجملة أو نصف الجملة في النسيج واألحذية والمواد الجلدية األخرى

4141

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المالبس من الثوب والجلد

4142

تجار بالجملة أو نصف الجملة في األحذية

4143

تجار بالجملة أو نصف الجملة في لوازم الخياطة

4144

تجار بالجملة أو نصف الجملة في األثواب

4145

تجار بالجملة أو نصف الجملة في الجلود المدبوغة والمواد الجلدية

4146
4149

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في النسيج واألحذية والمواد
الجلدية األخرى
تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في النسيج واألحذية والمواد
الجلدية غير مصنفين أعاله

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواد الكيماوية وشبه الكيماوية
 415والمحروقات وفي
المعادن
4151

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المحروقات

4152

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواد الكيماوية وشبه الكيماوية (بما في ذلك المواد
الصيدلية)

4153

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المعادن

4154

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في المواد الكيماوية وشبه الكيماوية،
المحروقات والمعادن
44

4159

تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في المواد الكيماوية وشبه الكيماوية ،في
المحروقات وفي المعادن لم يصنفوا أعاله

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد ،الدوريات
416
والمجالت
4161

تجار بالجملة أو نصف الجملة في مواد الوراقة

4162

تجار بالجملة أو نصف الجملة في الجرائد ،الدوريات والمجالت

4163
4169

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد،
الدوريات والمجالت
تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد ،والدوريات لم
يصنفوا أعاله

تجار بالجملة أو نصف الجملة في أدوات الترفيه والتسلية واألدوات
417
الشخصية
4171

تجار بالجملة أو نصف الجملة في الساعات ،المجوهرات ،في المصوغات وما شابهها

4172

تجار بالجملة أو نصف الجملة في المواد العطرية ،مواد التجميل وما شابهها

4173

تجار بالجملة أو نصف الجملة في اللعب واألدوات المشابهة

4174

تجار بالجملة أو نصف الجملة في أدوات الرياضة وما شابهها

4175
4179

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات في أدوات الترفيه والتسلية
واألدوات الشخصية
تجار آخرون بالجملة أو نصف الجملة في أدوات الترفيه والتسلية واألدوات الشخصية
غير مصنفين أعاله

418

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات

4180

تجار بالجملة أو نصف الجملة متعددو االختصاصات

419

تجار بالجملة أو نصف الجملة غير مصنفين أعاله

4190

تجار بالجملة أو نصف الجملة غير مصنفين أعاله

42
421

تجار بالتقسيط
البقالون

4210

البقالون
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422

تجار بالتقسيط في مواد التغذية

4221

تجار بالتقسيط في الحبوب

4222

تجار بالتقسيط في الخضر ،الفواكه والنباتات العطرية

4223

تجار بالتقسيط في القطاني ،الفواكه الجافة والتوابل ومن يشابهونهم

4224

تجار بالتقسيط في المواد الحليبية والبيض

4225

تجار آخرون بالتقسيط في اللحوم (البيضاء والحمراء) ومن يشابهونهم

4226

تجار بالتقسيط في األسماك ومن يشابهونهم

4227

تجار بالتقسيط في مواد التغذية الحيوانية

4228

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في المواد الغذائية

4229

تجار آخرون بالتقسيط في مواد التغذية غير مصنفين أعاله

تجار بالتقسيط في منتجات الفالحة ،الغابة والصيد البحري (غير معدة
423
لالستهالك)
4231

تجار بالتقسيط في البذور ،الشتائل ،الغرسات والزهور واألسمدة

4232

تجار بالتقسيط في المواشي ومنتجات تربية المواشي

4233

تجار بالتقسيط في مواد البحر ومنتجات الصيد البحري

4239

تجار آخرون بالتقسيط في منتجات الفالحة ،الغابة والصيد البحري (غير معدة لالستهالك)

424

تجار بالتقسيط في المحروقات

4241

ضخاخون بمحطات توزيع البنزين أو مالكون مسيرون لمحطات توزيع المحروقات

4242

تجار بالتقسيط في الغاز ،الفحم ،الفحم الخشبي ،زيت الغاز ،خشب التدفئة والمواد
المشابهة

4249

تجار آخرون بالتقسيط في المحروقات غير مصنفين أعاله

425

تجار بالتقسيط في مواد النسيج ،األحذية والمواد الجلدية

4251

تجار بالتقسيط في المالبس من الثوب والجلد

4252

تجار بالتقسيط في األثواب
46

4253

تجار بالتقسيط في األحذية

4254

تجار بالتقسيط في المواد الجلدية

4255

تجار بالتقسيط في األقمشة المنزلية

4256

تجار بالتقسيط في لوازم الخياطة

4257

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في النسيج واألحذية والمواد الجلدية

4259

تجار بالتقسيط في النسيج واألحذية والمواد الجلدية غير مصنفين أعاله

426

تجار بالتقسيط في مواد التأثيث والديكور المنزلي

4261

تجار بالتقسيط في األثاث وأثاث المكتب

4262

تجار بالتقسيط في الزرابي ،في األبسطة وفي إسفنج التأثيث

4263

تجار بالتقسيط في الصوف ،القطن ومواد أخرى مشابهة للتأثيث

4264

تجار بالتقسيط في مواد خاصة بالديكور المنزلي

4265

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في مواد األثاث والتزيين

4269

تجار بالتقسيط في مواد األثاث والتزيين غير مصنفين أعاله

427

تجار بالتقسيط في األجهزة الكهربائية المنزلية واألدوات المنزلية

4271

تجار بالتقسيط في األدوات المنزلية

4272

تجار بالتقسيط في األجهزة الكهربائية المنزلية

4273

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في األجهزة الكهربائية المنزلية واألدوات المنزلية

4279

تجار آخرون بالتقسيط في األجهزة الكهربائية المنزلية واألدوات المنزلية غير مصنفين
أعاله

428

تجار بالتقسيط في العقاقير ،الخردوات ومواد البناء

4281

تجار بالتقسيط في العقاقير والخردوات

4282

تجار بالتقسيط في األدوات الصحية

4283

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في مواد البناء
47

4284

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في تجارة العقاقير ،الخرداوات ومواد البناء

4289

تجار بالتقسيط في تجارة العقاقير ،الخرداوات ومواد البناء غير مصنفين أعاله

431

تجار بالتقسيط في مواد الصيانة والتجميل وما شابهها

4311

تجار بالتقسيط في مواد الصيانة وما شابهها

4111

تجار بالتقسيط في مواد التجميل والمواد العطرية وما شابهها

4111

تجار آخرون بالتقسيط في مواد الصيانة والتجميل وما شابهها آخرون غير مصنفين أعاله

432

تجار بالتقسيط في مواد التجهيز ،في المواد الوسيطة وفي وسائل التنقل

4321

تجار بالتقسيط في مواد التجهيز واآلالت

4322

تجار بالتقسيط في المواد الوسيطة (اللوازم ،األجهزة ،قطع الغيار،)...السيارات،
الدراجات النارية والدراجات
تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في مواد التجهيز وفي المواد الوسيطة

4329

تجار آخرون بالتقسيط في مواد التجهيز وفي المواد الوسيطة غير مصنفين أعاله

433

تجار بالتقسيط في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد ،والدوريات والمجالت

4331

تجار بالتقسيط في مواد الوراقة واألدوات المدرسية وما شابهها

4332

تجار بالتقسيط في الكتب ،الجرائد ،الدوريات والمجالت

4333

تجار بالتقسيط في لوازم المكتب والطباعة وما شابهها

4334

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد ،الدوريات
والمجالت

4339

تجار بالتقسيط في مواد الوراقة ،المكتبة ،الجرائد والدوريات غير مصنفين أعاله

434

تجار بالتقسيط في أدوات الترفيه ،التسلية واألدوات الشخصية

4341

تجار بالتقسيط في الساعات ،المجوهرات ،المصوغات وما شابهها

4342

تجار بالتقسيط في اللعب واألدوات المشابهة

4343

تجار بالتقسيط في أدوات الرياضة وما شابهها

4323

48

4344

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في أدوات الترفيه ،التسلية واألدوات الشخصية

4349

تجار بالتقسيط في أدوات الترفيه ،التسلية واألدوات الشخصية غير مصنفين أعاله

435

تجار مترحلون بين األسواق

4351

تجار مترحلون بين األسواق في المواد الغذائية

4352

تجار مترحلون بين األسواق في المواد غير الغذائية

4353

تجار مترحلون بين األسواق في مواد مختلفة غذائية وغير غذائية

4359

تجار مترحلون بين األسواق غير مصنفين أعاله

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في منتجات الصناعة التقليدية ،تجار
436
البازارات ومن يشابهونهم
4360

تجار بالتقسيط متعددو االختصاصات في منتجات الصناعة التقليدية ،تجار البازارات
ومن يشابهونهم

 237تجار بالتقسيط في تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصال
 4141تجار بالتقسيط في تجهيزات الحاسوب واأللعاب االلكترونية والبرامج
 4141تجار بالتقسيط في تجهيزات االتصاالت
 4141تجار بالتقسيط في التجهيزات السمعية  -البصرية
 4144تجار بالتقسيط في تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصال متعددة
 4141تجار بالتقسيط في تجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصال غير مصنفين أعاله

439

تجار بالتقسيط لم يصنفوا أعاله

4390

تجار بالتقسيط لم يصنفوا أعاله

44

وسطاء تجاريون وماليون

441

وكالء ووسطاء التأمينات

4410

وكالء ووسطاء التأمينات

49

وكالء عقار يون ،وكالء األعمال ،سماسرة في البضائع ووكالء أصحاب
442
االمتياز
4421

وكالء عقار يون

4422

وكالء األعمال ،سماسرة في البضائع ووكالء أصحاب االمتياز

443

وكالء الصرف ،سماسرة في القيم والبورصة

4431

وكالء الصرف

4432

سماسرة في القيم والبورصة

444

وكالء اإلشهار

4440

وكالء اإلشهار

445

باعة المزايدات ،الملزمون ومختصون في التقويم

4451

باعة المزايدات والملزمون

4452

مختصون في التقويم

4453

منظمو المؤتمرات والتظاهرات

4454

وكالء التشغيل (التوظيف) ومتعهدو التشغيل

446

وكالء آخرون مختصون في بيع الخدمات للمقاوالت

4460

وكالء آخرون مختصون في بيع الخدمات للمقاوالت

449

وسطاء تجاريون وماليون غير مصنفين أعاله

4490

وسطاء تجاريون وماليون غير مصنفين أعاله

50

المجموعة الكبرى : 5
المستغلون الفالحيون ،صيادو السمك واألحياء المائية ،الغابويون ،القناصون
والمشتغلون الذين يشابهونهم
51
مستغلون فالحيون
511

مستغلون مختصون في الفالحة

5111

مستغلون مختصون في زراعة الحبوب

5112

مستغلون مختصون في الزراعة الصناعية والزيتية

5113

مستغلون مختصون في زراعة الخضروات

5114

مستغلون مختصون في زراعة الكروم وفي زراعة األشجار (بما فيها أشجار الفواكه)

5115

مستغلون مختصون في زراعة القطاني

5116

مستغلون مختصون في زراعة الكأل

5117

مستغلون مختصون في زراعة الورود ،في المستنبتات والمشاتل وفي إنتاج البذور

5118

مستغلون مختصون متعددو االختصاصات في زراعة الحبوب ،الزراعات الصناعية،
زراعة األشجار ،زراعة الخضروات ...الخ

5119

مستغلون مختصون في الفالحة غير مصنفين أعاله

512

مستغلون مختصون في تربية المواشي

5121

مستغلون مختصون في تربية الماشية الكبيرة (األغنام ،األبقار ،الماعز)...،

5122

مستغلون مختصون في تربية الطيور والدواجن

5123

مستغلون مختصون في تربية النحل ودود القز

5124

مستغلون مختصون متعددو االختصاصات في تربية المواشي

5129

مستغلون مختصون في تربية المواشي غير مصنفين أعاله

513

مستغلون فالحيون متعددو االختصاصات (فالحون دون توضيح آخر)

5130

مستغلون فالحيون متعددو االختصاصات (فالحون متعددو االختصاصات دون توضيح آخر)

51

52

صيادو السمك واألحياء المائية ومستغلون يشابهونهم

521

مستغلون في صيد السمك واألحياء المائية ومن يشابهونهم

5211

مستغلون في صيد السمك واألحياء المائية بأعالي البحار

5212

مستغلون في صيد السمك واألحياء المائية في المياه الشاطئية والمياه الداخلية

5219

مستغلون آخرون في صيد السمك واألحياء المائية غير مصنفين أعاله

522

صيادو السمك التقليديون المستقلون

5220

صيادو السمك التقليديون المستقلون

53

غابويون ،قناصون ومستغلون يشابهونهم

531

مستغلون غابويون ومن يشابهونهم

5311

مستغلون غابويون في الفحم الخشبي

5312

مستغلون غابويون في خشب النجارة

5313

مستغلون غابويون في خشب االستعمال المنزلي (التدفئة ،الطهي وما إليهما)

5314

مستغلون غابويون في الفلين ،الحلفة…،

5319

مستغلون غابويون آخرون غير مصنفين أعاله

532

حطابون مستقلون

5320

حطابون مستقلون

533

قناصون وصائدو الحيوانات باألغوية أو الفخاخ

5330

قناصون وصائدو الحيوانات باألغوية أو الفخاخ

539

غابويون ،قناصون ومستغلون يشابهونهم غير مصنفين أعاله

5390

غابويون ،قناصون ومستغلون يشابهونهم غير مصنفين أعاله
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المجموعة الكبرى : 6
حرفيون وعمال مؤهلون في المهن الحرفية (باستثناء عمال الفالحة)

60

حرفيون وعمال مؤهلون في استخالص المعادن

601

عمال مؤهلون بالمناجم ،حرفيون وعمال مؤهلون في معالجة المعادن

6011

حرفيون وعمال مؤهلون بالمناجم

6012

حرفيون وعمال مؤهلون في معالجة المعادن ومن يشابهونهم

602

عمال مؤهلون في المقالع ،حرفيون وعمال مؤهلون في معالجة األحجار

6021

عمال مؤهلون وحرفيون في المقالع

6022

حرفيون وعمال مؤهلون في معالجة األحجار ،رخاميون صقالون ونقاشون على
الحجارة خطاطون على الحجارة ومن يشابهونهم

603

حفارو اآلبار وعمال مؤهلون يشابهونهم

6030

حفارو اآلبار وعمال مؤهلون يشابهونهم

61

حرفيون وعمال مؤهلون في البناء واألشغال العمومية

611

حرفيون وعمال مؤهلون في األشغال الكبرى للبناء ومن يشابهونهم

6111

بناءون يستعملون تقنيات وأدوات بدائية (التراب ،الطوب ،الجريد ،تابية )...ومن
يشابهونهم

6112

بناءون ،بناءون باألسمنت المسلح ،بناءون صقالون وعمال يشابهونهم

6113

عمال مؤهلون في وضع الركائز الخشبية للبناء (اسرايري بالخشب،كوفراجي)

6114

عمال في وضع الركائز الحديدية للبناء (اسرايري بالمواد الحديدية ،فيراير)

6115

مبلطون ،مرصفون ،جصاصون ومن يشابهونهم

6119

حرفيون وعمال مؤهلون في األشغال الكبرى للبناء ومن يشابهونهم غيرمصنفين أعاله
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612

حرفيون وعمال مؤهلون في األشغال الثانوية للبناء ومن يشابهونهم

6121

صانعو الفسيفساء ،ازاليجيون ،وعمال يشابهونهم

6122

جباصون وعمال مشابهون

6123

مسقفون ،مسقفون بالقصدير ،مزفتون ومن يشابهونهم

6124

نجارو البنايات بالخشب أو المواد المعدنية ومن يشابهونهم

6125

مركبو آالت العزل عن الكهرباء والصوت والحرارة ،وآالت تكييف الهواء والتبريد
وعمال يشابهونهم

6126

مركبو الزجاج

6127

رصاصون ومعدو األنابيب ومن يشابهونهم

6128

كهربائيو البنايات ومن يشابهونهم

6129

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في األشغال الثانوية للبناء غير مصنفين أعاله

613

حرفيون وعمال مؤهلون في الصباغة وتمليط البنايات ومن يشابهونهم

6131

طالء ون ،صباغو البناء ومن يشابهونهم

6132

لكاءون ،ذهانو الخشب بالبرنيق في البناء ومن يشابهونهم

6133

مجصصو ومرصفو األرض بالخشب

6139

مملطو البنايات ،ملصقو الورق الملون وحرفيون أو عمال مؤهلون آخرون في
الصباغة غير مصنفين أعاله

619

حرفيون وعمال مؤهلون في البناء واألشغال العمومية آخرون غبر
مصنفين أعاله

3091

حرفيون وعمال مؤهلون في البناء واألشغال العمومية آخرون غبر مصنفين أعاله

62

حرفيون وعمال مؤهلون في إنتاج ومعالجة المعادن

621

صانعو أشكال قالبية بالسباكة ،لحامون ،مصلحو هياكل السيارات،
صفارون ،نحاسون ،مركبو الهياكل المعدنية ومن يشابهونهم

6211

صانعو ومدوبو المواد المعدنية

6212

صانعو أشكال قالبية والمكلفون بتبريد الفوالذ
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6213

مرققو المعادن في شكل خيوط

6214

لحامون ،مقطعو المعادن ،مصفحو الصلب والمعادن غير الحديدية واألنابيب
وما شابهها

6215

مصلحو هياكل السيارات وصانعو وصباغو الهياكل المعدنية

6216

نحاسون ،صفارون ومن يشابهونهم (بما فيهم الخطاطون والرسامون ونقاشوالمعادن)

6217

حرفيون وعمال مؤهلون في المعالجة التقنية للمعادن ،صاهرون ومن يشابهونهم

6218

مركبو الهياكل المعدنية ،مكلفون بمد وتركيب األحبال المعدنية ومن يشابهونهم

6219

صانعون آخرون لألشكال القالبية ،لحامون ،نحاسون ،صانعو الصفائح المعدنية
غير مصنفين أعاله

622

مكلفنون ،ملبسون بالقصدير وبالكروم ،فضاضون ومن يشابهونهم

6221

مكلفنون ومن يشابهونهم

6222

فضاضون ،ملبسون وبالكروم ومن يشابهونهم

6223

مرصعو الحديد ومن يشابهونهم

6224

ملبسون بالقصدير ومن يشابهونهم

6229

مكلفنون آخرون ،فضاضون ،ملبسون بالقصدير وبالكروم ،فضاضون ومن
يشابهونهم

623

حدادون ،صانعو األدوات وأصحاب المهن المشابهة

6231

حدادون ،مرشمون ،نقابو الحديد وصانعو األجزاء الحديدية

6232

سمكريون ،قزادريون ومن شابههم

6233

صانعو ،خراطو وخطاطو األدوات والنماذج الميكانيكية

6234

منظمو وظابطو اآلالت اليدوية

6235

معدلو ،شحاذو وصاقلو المواد المعدنية

6239

حدادون آخرون ،صانعو األدوات وأصحاب المهن المشابهة غير مصنفين أعاله
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624

صانعون ومصلحون آخرون ألدوات معدنية

6241

موازنيون وصانعو المكاييل والمقاييس

6242

اقفايليون ومن يشابهونهم

6243

ازنايديون ،صانعو األسلحة ومن يشابهونهم

6244

افنايريون ،صانعو المصابيح ومن يشابهونهم

6249

صانعون ومصلحون آخرون ألدوات معدنية غير مصنفين أعاله

631

حرفيون وعمال مؤهلون في الميكانيك ،حرفيون وعمال مؤهلون في
تركيب التجهيزات الكهربائية واإللكترونية
ميكانيكيو صيانة وإصالح اآلالت والسيارات والتجهيزات

6311

ميكانيكيو السيارات ذات المحرك

6312

ميكانيكيو الدراجات والدراجات النارية

6313

ميكانيكيو اآلالت الفالحية

6314

ميكانيكيو آالت البناء واألشغال العمومية وما شابهها

6315

ميكانيكيو اآلالت الصناعية

6316

ميكانيكيون صيانة وإصالح العجالت

3206

ميكانيكيون دون تحديد

6319

ميكانيكيون آخرون في صيانة وإصالح اآلالت والسيارات والتجهيزات غير مصنفين
أعاله

632

حرفيون وعمال مؤهلون في تركيب التجهيزات الكهربائية واإللكترونية

6321

ميكانيكيو ومركبو اآلالت الكهربائية

6322

مركبو اآلالت اإللكترونية

63

6323
6324
6325

ميكانيكيو ومصلحو اآلالت اإللكترونية ،مصلحو المذياع وجهاز التلفزة وعمال
يشابهونهم
مركبو ومصلحو التجهيزات الهاتفية ومعدات االتصال المشابهة ( المحمول  ،الصحن
الهوائي)...
مركبو ومصلحو األسالك الكهربائية ،الهاتفية

56

6326

مصلحو اآلالت الكهربائية واإللكترونية غير المصنفة أعاله

6329

حرفيون آخرون وعمال مؤهلون في تركيب التجهيزات الكهربائية واإللكترونية غير
مصنفين أعاله

64

حرفيون آخرون وعمال مؤهلون في ميكانيك الدقة ،حرف المهارة
والطباعة وعمال يشابهونهم

641

ميكانيكيو الدقة على المعادن والمواد المشابهة

6411

مصلحو الساعات ،ميكانيكيو ومصلحو آالت الدقة المشابهة

6412

صانعو ومصلحو اآلالت الموسيقية

6413

ميكانيكيو آالت التصوير ومن يشابهونهم

6414

ميكانيكيو اآلالت البصرية ،آالت ترميم األسنان ،آالت الجراحة ومن يشابهونهم

6415

صائغو ومصلحو المجوهرات والمصوغات ،نقاشو المجوهرات ومرصعوالذهب
ومن يشابهونهم

6419

ميكانيكيون آخرون في الدقة على المعادن والمواد المشابهة غير مصنفين أعاله

642

فخارون ،زجاجيون ،حرفيون وعمال مؤهلون يشابهونهم

6421

فخارون ،خزفيون ،حرفيون وعمال مؤهلون في المواد الخزفية

6422

صانعو القرمود واآلجور ومن يشابهونهم

6423

فراغو ومشكلو الجبص ومن يشابهونهم

6424

صانعو الزجاج والمرايا ،صقالو الزجاج ،مسيرو اآلالت الزجاجية ،قاطعو الزجاج
ومن يشابهونهم

6425

نقاشون على الزجاج والمواد البلورية

6426

صباغو ومزخرفو الزجاج والخزف ،ملونو ومرصعو ومذهبو الزجاج وحرفيون
وعمال مؤهلون مشابهون

6429

فخارون وزجاجيون آخرون غير مصنفين أعاله

643

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في الطباعة واإلشهار ومن يشابهونهم

6431

منضدو ألحروف ساحبو التجارب أو النسخ ،طباعون ومن يشابهونهم

6432

المكلفون بالطباعة ألمصفحة صانعو الرواسم و الكليشيهات ومن يشابهونهم
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6433
6434

نقاشو المطبعات باليد أو باآللة على المعادن ،الخشب أو األحجار ،صانعو الطوابع
ومن يشابهونهم
مصورون نقاشون ،مصلحو الصفائح ،ناقلو الصور للسحب بآلة األوفسيت ومن
يشابهونهم

6435

مسفرو الكتب ،عاملون في قص أطراف الكتب ،مجلدو الكتب ومن يشابهونهم

6436

مطبعيون على الخشب واللوح واألثواب ومن يشابهونهم

6437

المكلفون بسحب ،تكبير وتصغير الصور في غرف التحميض ومختبرات الطبع

6438

مصورون فوتوغرافيون وعمال مؤهلون مشابهون

6439

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في الطباعة غير مصنفين أعاله

65
651

حرفيون وعمال مؤهلون في نجارة الخشب واأللمنيوم
حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في التهيئ األولي للخشب وصناعة
الورق

6511

حرفيون وعمال مؤهلون في معالجة الخشب ،مكلفون بإشراب وتجفيف الخشب
ومن يشابهونهم

6512

نشارون ،لصاقو ومقطعو الخشب ومن يشابهونهم

6513

مهيئو وصباغو عجين الورق ومن يشابهونهم

6519

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في التهيئ األولي للخشب وصناعة الورق غير
مصنفين أعاله

652

نجارو األثاث ،نجارون ومن يشابهونهم

6521

نجارون دون تحديد

6522

نجارو األثاث وصانعو األثاث بالخشب ومن يشابهونهم

6523

نجارو الخدور الخشبية (الريدوات)

6524

مرصعو الخشب ومن يشابهونهم

6525

نقاشون ،خراطون على الخشب ومن يشابهونهم

6526

صانعو العربات الخشبية ونجارو هياكل السيارات الخشبية

6527

نجارون في تشييد القوارب ومن يشابهونهم

6529

نجارون آخرون وصانعو منتوجات خشبية غير مصنفين أعاله
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653

صانعو أدوات من الحلفة ،الدوم ،سعف النخيل ،القصب والفلين وما
شابهها

6531

حصايريون ،صانعو الفراشي ،صانعو منتوجات من الحلفة أو سعف النخيل أو
الدوم وما شابهها

6532

صانعو منتوجات قصبية

6533

صانعو منتوجات وأدوات من الفلين

6539

صانعو منتوجات من الحلفة ،القصب ،الفلين ،سعف النخيل ومن يشابهونهم غير
مصنفين أعاله

654

صانعو منتوجات من الورق أو الورق المقوى

6540

صانعو منتوجات من الورق أو الورق المقوى

399

حرفيون وعمال مؤهلون في نجارة األليمنيوم

3991

حرفيون وعمال مؤهلون في نجارة األليمنيوم

66
661

حرفيون في التغذية ،المشروبات والتبغ
حرفيون وعمال مؤهلون في التغذية والمشروبات (باستثناء التجار)

6611

طحانون وعمال مؤهلون في إعداد الدقيق ومن يشابهونهم

6612

جزارون ،سالخون ،كراشون ،معدو اللحوم والسمك (باستثناء التجار)

6613

عاصرو زيت المائدة ومصفوها وعمال في قلي الجوز ومن يشابهونهم

6614

حرفيون وعمال المنتوجات الحليبية (اللبن والزبدة)

6615

خبازون ،صانعو الحلويات ،صانعو المربى ،وحرفيون في عجائن التغذية
و الشكوالتة

6616

ملففو السجائر باليد ،حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في التبغ

6617

حرفيون وعمال مؤهلون في إعداد الشاي ،القهوة ،الكاكاو ،ذواقو ومحمصو
الشاي والقهوة ومن يشابهونهم

6618

حرفيون وعمال مؤهلون في المشروبات ،عصير الفواكه ،الخل ومن يشابهونهم

6619

حرفيون آخرون في التغذية والمشروبات والتبغ غير مصنفين أعاله

59

67

حرفيون وعمال مؤهلون في الخدمات

671

حرفيون وعمال مؤهلون في الخدمات المطعمية والفندقية

6711

مالكون مسيرون للمقاهي والمطاعم

6712

مالكون مسيرون للفنادق والمأوي

6713

ممولون بالحلويات ومجهزو الحفالت والمناسبات

6714

طباخون موسميون للحفالت واألعراس ومن يشابهونهم

6719

حرفيون وعمال مؤهلون في الخدمات المطعمية والفندقية غير مصنفين أعاله

672

حرفيون وعمال مؤهلون في صباغة ،تنظيف ،غسل وتكبيس المالبس

6720

غسالون ،منظفون ،مكبسون وحرفيون أو عمال مؤهلون في صباغة المالبس
والمنسوجات ومن يشابهونهم

673

حالقون ،اختصاصيون في التجميل وعمال مؤهلون يشابهونهم

6731

حالقون دون تحديد

6732

حالقون للرجال

6733

حالقون للنساء

6734

اختصاصيون في التجميل والتزيين ومن يشابهونهم

6739

اختصاصيون آخرون في التجميل غير مصنفين أعاله

674

محترفو الطب التقليدي

6740

محترفو الطب التقليدي

675

حرفيون وعمال مؤهلون في تلقين أو الدعم في المهن الحرفية

6750

حرفيون وعمال مؤهلون في تلقين أو الدعم في المهن الحرفية

60

676

حرفيون وعمال مؤهلون في النقل

6761

حرفيون في نقل المسافرين

6762

حرفيون في نقل البضائع

6763

حرفيون في نقل المسافرين والبضائع

6769

حرفيون في النقل بدون تحديد

679
3691

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في الخدمات غير مصنفين أعاله
حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في الخدمات غير مصنفين أعاله

681

حرفيون وعمال مؤهلون في المنتوجات النسيجية والجلدية ،وفي األحذية
والمالبس
حرفيون وعمال مؤهلون في النسيج

6811

مهيؤو األلياف

6812

غزالو الصوف ،القطن ومن يشابهونهم

6813

شراطون وصانعو القنب ومن يشابهونهم

6814

نساجون ومن يشابهونهم

6815

حباكون ومن يشابهونهم

6816

ضابطو آالت النسيج والحباكة

6817

مجادليون ونساجون مشابهون

6819

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في النسيج غير مصنفين أعاله

682

خياطون ،أزيائيون ،درازون ،صانعو الزرابي ومن يشابهونهم

6821

خياطون وأزيائيون عصريون ومن يشابهونهم

6822

خياطون وأزيائيون تقليديون ومن يشابهونهم

6823

فصالون ،صانعو نماذج األزياء ومن يشابهونهم

68
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6824

طرازون ومن يشابهونهم

6825

صانعو القبعات والطرابيش ومن يشابهونهم

6826

صانعو الفرش ،البسط ،النجود والمضربات والزرابي ومن يشابهونهم

6827

فراءون وعمال مشابهون

6828

صانعو البرادع من النسيج ومن يشابهونهم

6829

خياطون آخرون ،أزيائيون ،صانعو الزرابي غير مصنفين أعاله

683

حرفيون وعمال مؤهلون في تهييء الجلد

6831

لباطون ،مجردو الجلد من الصوف وحرفيون مشابهون في التهييء األولي
للجلد

6832

دباغو الجلود ومن يشابهونهم

6833

ذهابو ونقاشو الجلد ومن يشابهونهم

6839

حرفيون آخرون في تهيئ الجلود ومن يشابهونهم غير مصنفين أعاله

684

حرفيون وعمال مؤهلون في األحذية وصناعة المنتوجات الجلدية

6841

خرازو البلغة والشربيل ،صانعو األحذية ومن يشابهونهم

6842

صانعو حقائب جلدية ومن يشابهونهم

6843

سراجون ،صانعو البرادع من الجلد ومن يشابهونهم

6844

مصلحو األحذية والمنتوجات الجلدية

6849

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في األحذية وصناعة المنتوجات الجلدية
غيرمصنفين أعاله

69

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في المهن الحرفية غير مصنفين أعاله

691

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في المهن الحرفية غير مصنفين أعاله

6910

حرفيون وعمال مؤهلون آخرون في المهن الحرفية غير مصنفين أعاله
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المجموعة الكبرى : 7
عمال وعمال يدويون في الفالحة والصيد (بما فيهم العمال المؤهلون)

71
711

عمال مؤهلون في الفالحة ،الغابات والصيد الحاصلون على دبلوم التكوين
المهني (مستوى التأهيل أو التخصص)
عمال مؤهلون أو متخصصون في الفالحة

7111

عمال مؤهلون أو متخصصون في الخضروات

7112

عمال مؤهلون أو متخصصون في زراعة األشجار

7113

عمال مؤهلون أو متخصصون في زراعات مختلطة

7114

عمال مؤهلون أو متخصصون في البستنة

7115

عمال مؤهلون أو متخصصون في زراعات أخرى

7116

عمال مؤهلون أو متخصصون في اإلنتاج الحيواني

7117

عمال مؤهلون أو متخصصون في الزراعة واإلنتاج الحيواني معا

7119

عمال مؤهلون أو متخصصون في الفالحة غير مصنفين أعاله

712

عمال مؤهلون أو متخصصون في الصيد البحري

7121

بحري الجسر في سفن الصيد البحري

7122

بحري ميكانيكي في سفن الصيد البحري

7121

عمال مؤهلون أو متخصصون في الصيد البحري غير مصنفين أعاله

713

عمال مؤهلون أو متخصصون في الغابات والصيد البحري

7130

عمال مؤهلون أو متخصصون في الغابات والصيد البحري

72

عمال وعمال يدويون فالحيون

721

عمال أو عمال يدويون في الزراعة

7211

عمال وعمال يدويون في زراعة الحبوب

7212

عمال وعمال يدويون في الزراعات الصناعية والفواكه الزيتية
63

7213

عمال وعمال يدويون في زراعة الخضراوات

7214

عمال وعمال يدويون في زراعة األشجار والكروم (بما فيها األشجار المثمرة)

7215

عمال وعمال يدويون في زراعة القطاني

7216

عمال وعمال يدويون في زراعة الكأل

7217
7218

عمال وعمال يدويون في زراعة الورود ،في البستنة ،في إنتاج البذور ،حدائقيون
ومن يشابهونهم
عمال فالحيون متعددو االختصاصات في زراعة الحبوب ،الزراعة الصناعية،
الفواكه الزيتية ،الخضراوات ،األشجار والقطاني

7219

عمال وعمال يدويون آخرون في الزراعة غير مصنفين أعاله

722

عمال وعمال يدويون في تربية المواشي

7221

عمال وعمال يدويون في تربية الماشية الكبيرة (األغنام ،األبقار ،المعز)...،

7222

الرعاة وعمال مشابهون

7223

عمال وعمال يدويون في تربية الدواجن

7224

عمال وعمال يدويون في تربية النحل ودود القز

7225

عمال وعمال يدويون في تربية أنواع متعددة من المواشي

7229

عمال وعمال يدويون آخرون في تربية المواشي غير مصنفين أعاله

723

عمال وعمال يدويون متعددو االختصاصات في الفالحة وتربية المواشي معا

7230

عمال وعمال يدويون متعددو االختصاصات في الفالحة وتربية المواشي معا

73
731

عمال وعمال يدويون في صيد السمك واألحياء المائية
عمال وعمال يدويون في صيد السمك واألحياء المائية

7311

عمال وعمال يدويون في صيد السمك واألحياء المائية بأعالي البحار

7312

عمال وعمال يدويون في صيد السمك واألحياء المائية بالمياه الشاطئية والداخلية

7313

عمال وعمال يدويون في تربية الحيوانات والنباتات المائية

7319

عمال وعمال يدويون آخرون في صيد السمك واألحياء المائية غير مصنفين أعاله
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74

عمال وعمال يدويون في الغابات وفي القنص

741

عمال وعمال يدويون في الغابات

7411

عمال غابويون في الفحم الخشبي ومن يشابهونهم

7412

عمال وعمال يدويون غابويون في إعادة التشجير

7413

عمال غابويون في خشب النجارة

7414

عمال غابويون في خشب اإلستعمال المنزلي

7415

جامعو الحلفة ،الدوم ،الفلين ومن يشابهونهم

7419

عمال وعمال يدويون آخرون في الغابات غير مصنفين أعاله

742

عمال وعمال يدويون في القنص

7420

عمال وعمال يدويون في القنص

65
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المجموعة الكبرى : 8
مسيرو التجهيزات واآلالت وعمال التركيب والتجميع

81
811

مسيرو آالت والتجهيزات الثابتة
مسيرو تجهيزات استخراج واستغالل المنتوجات المنجمية

8111

المنجميون ومسيرو التجهيزات المنجمية

8112

مسيرو تجهيزات تحضير المنتوجات المنجمية واألحجار

8113

الحفارون واللحامون ومن يشابهونهم

8114

مسيرو آالت صنع اإلسمنت وصنع مواد معدنية أخرى

8119

مسيرو تجهيزات استخراج واستغالل المنتوجات المنجمية آخرون غير مصنفين
أعاله

812

مسيرو تجهيزات تحويل ومعالجة المواد المعدنية السطحية

8121

مسيرو تجهيزات تحويل ومعالجة المواد المعدنية

8122

مسيرو تجهيزات المعالجة السطحية للمواد المعدنية

8129

مسيرو تجهيزات تحويل ومعالجة المواد المعدنية السطحية آخرون غير مصنفين
أعاله

813

مسيرو التجهيزات وآالت صناعة المواد الكيماوية ومواد التصوير

8131

مسيرو التجهيزات وآالت المعالجة الكيميائية

8132

مسيرو آالت صناعة مواد التصوير

8139

مسيرو التجهيزات وآالت صناعة المواد الكيماوية ومواد التصوير آخرون غير
مصنفين أعاله

814

مسيرو آالت صناعة المواد المطاطية والبالستيكية والورقية

8141

مسيرو آالت صناعة المواد المطاطية

8142

مسيرو آالت صناعة المواد والمنتوجات البالستيكية

8143

مسيرو اآلالت صناعة الورق

8149

مسيرو آالت صناعة المواد المطاطية والبالستيكية والورقية آخرون غير
مصنفين أعاله
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815

مسيرو آالت صناعة المواد النسيجية والفراء والجلد

8151

مسيرو آالت تهيئ األلياف والخيوط للغزل والتلفيف

8152

مسيرو آالت النسيج والحباكة

8153

مسيرو آالت الخياطة

8154

مسيرو آالت تبييض ،تلوين وتنظيف المنسوجات

8155

مسيرو آالت تهيئ الفراء والجلد

8156

مسيرو آالت صناعة األحذية وما يشابهها

8157

مسيرو آالت الغسيل

8159

مسيرو آالت صناعة المواد النسيجية والفراء والجلد آخرون غير مصنفين أعاله

816

مسيرو آالت الصناعة الغذائية والمنتوجات المشابهة

8161

مسيرو آالت تهيئ اللحوم واألسماك

8162

مسيرو آالت صناعة المواد الحليبية

8163

مسيرو آالت طحن الحبوب والعطريات

8164

مسيرو آالت إنتاج مواد المخبزة والمقشدة ،وإنتاج المواد المعدة من الحبوب ومواد
الشوكوالتة

8165

مسيرو آالت معالجة الفواكه ،الخضراوات ،اللوز والجوز

8166

مسيرو آالت إنتاج السكر

8167

مسيرو آالت إعداد الخمور وآالت صناعة المشروبات

8169

مسيرو آالت الصناعات الغذائية والمنتوجات المشابهة غير مصنفين أعاله

817

مسيرو تجهيزات صناعة الورق وتحويل الخشب

8171

مسيرو تجهيزات صناعة الورق وعجين الورق

8172

مسيرو تجهيزات تحويل الخشب

8179

مسيرو تجهيزات صناعة الورق وتحويل الخشب آخرون غير مصنفين أعاله
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818

مسيرو آخرون آالت والتجهيزات الثابتة

8181

مسيرو التجهيزات الزجاجية والفخارية

8182

مسيرو آالت البخارية والغاليات

8183

مسيرو آالت التغليف ،التعبئة ووضع العالمات

8189

مسيرو آالت والتجهيزات الثابتة آخرون غير مصنفين أعاله

82
821

عمال التركيب والتجميع
عمال التركيب والتجميع

8211

مركبون في الصناعات الميكانيكية

8212

مركبو األجهزة الكهربائية

8213

مركبو األجهزة اإلليكترونية

8214

مجمعو المواد المعدنية ،المواد المطاطية والمواد البالستيكية

8215

مجمعو المواد الخشبية وما شابهها

8216

مجمعو مواد من الورق المقوى أو من النسيج وما شابهها

8219

عمال التركيب والتجميع آخرون غير مصنفين أعاله

83
831

سائقو العربات والوزن الثقيل والرافعات واآلالت المتحركة
سائقو القاطرات ومن يشابهونهم

8311

مسيرو القاطرات

8312

شدادو الفرامل ،فاتحو الخطوط وعمال اإلشارات الضوئية

8319

سائقو القاطرات وومن يشابهونهم آخرون غير مصنفين أعاله

832

سائقو السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية

8321

سائقو الدراجات النارية

8322

سائقو الطاكسي والسيارات والشاحنات الصغيرة

8329

سائقو السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية آخرون غير مصنفين أعاله
69

833

سائقو الوزن الثقيل والحافالت

8331

سائقو الحافالت والتراموي

8332

سائقو الوزن الثقيل والشاحنات

8339

سائقو الوزن الثقيل والحافالت آخرون غير مصنفين أعاله

834

سائقو المعدات واآلالت المتحركة

8341

سائقو اآلالت المتحركة الفالحية والغابوية

8342

سائقو آالت الحفر والهدم والمعدات المشابهة

8343

سائقو الرافعات وآالت حمل األثقال ونقل السلع والمعدات المشابهة /ما شابهها

8344

سائقو عربات رفع األثقال

8349

سائقو المعدات واآلالت المتحركة آخرون غير مصنفين أعاله

835

بحارة الجسر ومن يشابهونهم

2291

نجارة الجسر ومن يشابهونهم

839

سائقو العربات والوزن الثقيل والرافعات واآلالت المتحركة غير مصنفين
أعاله

8390

سائقو العربات والوزن الثقيل والرافعات واآلالت المتحركة غير مصنفين أعاله

70

المجموعة الكبرى : 9
العمال اليدويون ،عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى (باستثناء الفالحة)
91
911

العمال اليدويون في التجارة والخدمات
باعة متجولون

9111

باعة متجولون في المواد الغذائية

9112

باعة متجولون في المواد غير الغذائية

9113

باعة متجولون متعددو االختصاصات

9119

باعة متجولون دون تحديد

912

العمال اليدويون في التجارة

9120

العمال اليدويون في التجارة

913

العمال اليدويون في الخدمات

9131

شواش ،سعاة ومستخدمون جوالون ومن يشابهونهم

9132

خادمات بالمنازل ومن يشابهونهن

9133

عمال التنظيف ،كناسون ومن يشابهونهم

9134

حراس المنازل ،بوابو العمارات ،حراس مواقف السيارات والحدائق ومن يشابهونهم

9135

عمال مختصون في الدفن والتحنيط

9136

منجمون ،عرافون ،شوافات ومن يشابهونهم
عمال المهن الصغرى  :حمالو البضائع ،ماسحو األحذية ،منظفو السيارات ومن
يشابهونهم
فقهاء ،حفظة القرآن (باستثناء األئمة ومستخدمي الشؤون اإلسالمية)

9139

عمال يدويون آخرون في الخدمات غير مصنفين أعاله

914

عمال يدويون استعراضيون (منشطو الحلقة)

9140

عمال يدويون استعراضيون (منشطو الحلقة)

9137
9138
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92

عمال يدويون في المهن الحرفية

921

عمال يدويون في اإلنتاج والمعالجة الحرفية للمعادن

9210

عمال يدويون في اإلنتاج والمعالجة الحرفية للمعادن

922

عمال يدويون في حرف الميكانيك ،الطباعة وتركيب التجهيزات الكهربائية
واإلليكترونية

9221

عمال يدويون في حرف الميكانيك

9222

عمال يدويون في حرف ميكانيك الدقة والمهارة على المعادن ومواد مشابهة

9223

عمال يدويون في حرف تركيب التجهيزات الكهربائية واإلليكترونية

9224

عمال يدويون في الطباعة ومن يشابهونهم

923

عمال يدويون في حرف الخزف ،الزجاج وصناعة السالل ،الفراشي ومن
يشابهونهم

9231

عمال يدويون في حرف الخزف والزجاج ومن يشابهونهم

9232

عمال يدويون في حرف صناعة السالل ،الفراشي ومن يشابهونهم

924

العمال اليدويون في حرف النجارة

9241

عمال يدويون في حرف التهييء األولي للخشب وصناعة الورق

9242

عمال يدويون في حرف نجارة األثاث والنجارة العامة ومن يشابهونهم

9243

عمال يدويون في مهن صناعة منتوجات من الورق والورق المقوى

925

العمال اليدويون في حرف التغذية والمشروبات

9250

العمال اليدويون في حرف التغذية والمشروبات

926

عمال يدويون في حرف الخدمات الشخصية

9261

عمال يدويون في المطاعم والفنادق

9262

عمال يدويون في حرف الطباعة ،الغسل والتكبيس وما شابهها

9263

عمال يدويون في الحالقة وعمال يدويون بمعاهد التجميل

1121

عمال يدويون في حرف الخدمات الشخصية آخرون غير مصنفين أعاله

927

العمال اليدويون في حرف النسيج ،الجلد ،األحذية والمالبس

9271

عمال يدويون في حرف المالبس والمنتوجات النسيجية
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9272

عمال يدويون في حرف الجلد واألحذية

929

عمال يدويون في المهن الحرفية غير مصنفين أعاله

9290

عمال يدويون في المهن الحرفية غير مصنفين أعاله

93

العمال اليدويون وعمال نقل ،حمل وتفريغ المعادن

931

العمال اليدويون وعمال نقل ،حمل وتفريغ المعادن

9310

العمال اليدويون وعمال نقل ،حمل وتفريغ المعادن

94

حمالون وعمال يدويون في البناء

941

حمالون وعمال يدويون في تشييد وصيانة الطرق ،السدود ،الموانئ،
المطارات وما شابهها

9410

حمالون وعمال يدويون في تشييد وصيانة الطرق ،السدود ،الموانئ ،المطارات وما
شابهها

942

حمالون وعمال يدويون في تشييد البنايات

9420

حمالون وعمال يدويون في تشييد البنايات

95

حمالون وعمال يدويون في الصناعة

951

حمالون وعمال يدويون في الصناعات الفالحية-الغذائية

9511

حمالون وعمال يدويون في الصناعات الفالحية-الغذائية

952

حمالون وعمال يدويون في صناعة النسيج والجلد

9520

حمالون وعمال يدويون في صناعة النسيج والجلد

959

حمالون وعمال يدويون في الصناعة غير مصنفين أعاله

1111

حمالون وعمال يدويون في الصناعة غير مصنفين أعاله

96

حمالون وعمال يدويون في النقل

961

حمالون وعمال يدويون في النقل البحري

9610

حمالون وعمال يدويون في النقل البحري
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962

حمالون وعمال يدويون في الموانئ والنقل الجوي والبري

9620

حمالون وعمال يدويون في الموانئ والنقل الجوي والبري

963

سائقو العربات المجرورة بالحيوانات

9630

سائقو العربات المجرورة بالحيوانات

97

حمالون وعمال يدويون موسميون في أورش اإلنعاش الوطني

971

عمال يدويون موسميون في أورش اإلنعاش الوطني

9710

عمال يدويون موسميون في أورش اإلنعاش الوطني

99

عمال يدويون آخرون وعمال مهن صغرى وهامشية غير مصنفين أعاله

991

عمال يدويون آخرون وعمال مهن صغرى وهامشية غير مصنفين أعاله

9910

عمال يدويون آخرون وعمال مهن صغرى وهامشية غير مصنفين أعاله

74

مـلحـق:
تعريفات مختصرة للمجموعات الكبرى المكونة
للمدونة التحليلية للمهن

75

76

المجموعة الكبرى  : 0أعضاء الهيئة التشريعية ،المنتخبون المحليون ،المسؤولون التسلسليون في
اإلدارة العمومية ،مديرو وأطر إدارة المقاوالت

 01المسؤولون التسلسليون في اإلدارة العمومية وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسيرو الجمعيات
والمسؤولون التسلسليون بالمؤسسات العمومية باستثناء الصحة والتعليم
 02المديرون واألطر المسئولة بمؤسسات الخدمات االجتماعية (القطاع العمومي والخاص)
 03المديرون واألطر المسيرة للشركات وشبه الشركات (بما في ذلك مقاوالت القطاع العمومي وشبه
العمومي)
 04أرباب المقاوالت غير المنظمة كشركات أو شبه شركات المشغلة ل 9مستأجرين فأكثر بصفة دائمة
المجموعة الكبرى  : 1األطر العليا وأعضاء المهن الحرة

11

األطر المختصة في المهن العلمية والتقنية

12

أطباء وأطر صحية مشابهة

13

االختصاصيون في تكنولوجيا المعلومات االتصال

14

أساتذة التعليم العالي والثانوي واالبتدائي ومدرسو مراكز التكوين المهني ومن يشابهونهم

15

القانونيون واالختصاصيون في العلوم االجتماعية واإلنسانية

16

فنانون مختصون في الفنون الجميلة وفنانو الفرجة (ذات صيت وطني أو عالمي)

17

محامون ،قضاة ومهن أخرى قضائية
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18

رجال الدين (مستوى إطار)

19

االختصاصيون في اإلدارة واألعمال

المجموعة الكبرى  : 2التقنيون والمهن الوسيطة

 21التقنيون والمهن الوسيطة في العلوم الفيزيائية والتقنية
 22تقنيو العلوم الحياتية (باستثناء الطب)
 23تقنيون ومهن وسيطة في الصحة
 24معلمو التعليم األولي والكتاتيب القرآنية والتكوين والدعم
 25تقنيو تكنولوجيا المعلومات واالتصال
األطر اإلدارية المتوسطة ،المهن الوسيطة في التجارة والمالية والتسيير وأطر متوسطة في المهن
26
القانونية ومن يشابهونهم
مهن وسيطة في علوم اإلعالم والمواصالت ،أطر متوسطة مختصة في العلوم االجتماعية ومهن
27
وسيطة في الفن والرياضة والفرجة والخدمات األخرى غير مصنفة أعاله
 29تقنيون آخرون ومهن وسيطة أخرى لم تصنف أعاله
المجموعة الكبرى  : 3المستخدمون

31
32
33
34
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35
36
39

مستخدمون آخرون لم يصنفوا أعاله

المجموعة الكبرى  : 4التجار،
تضم هذه المجموعة جميع المهن التي تتطلب وضع رأس مال في عملية بيع وشراء السلع والخدمات.
وتنتظم المهن داخل هذه المجموعة حسب نوع التجارة (جملة ،تقسيط ،وساطة) وحسب نوع المواد
المتاجر فيها .حيث تضم المجموعة:
41

التجار بالجملة أو نصف الجملة (بما في ذلك المختصون في التصدير واالستيراد)

 42/43التجار بالتقسيط
 44الوسطاء التجاريون والماليون
المجموعة الكبرى  : 5المستغلون الفالحيون ،صيادو السمك واألحياء المائية ،الغابويون ،القناصون
والمشتغلون الذين يشابهونهم

51
 52صيادو السمك واألحياء المائية ومستعملو يشابهونهم
53
المجموعة الكبرى  : 6حرفيون وعمال مؤهلون في المهن الحرفية (باستثناء عمال الفالحة

1
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60
61
62
63
64
 65حرفيون وعمال مؤهلون في نجارة الخشب واأللمنيوم
66
67
68
69
المجموعة الكبرى : 7عمال وعمال يدويون في الفالحة والصيد (بمن فيهم العمال المؤهلون)

41
71
72
73
74

عمال مؤهلون في الفالحة ،الغابات والصيد الحاصلون على دبلوم التكوين المهني (مستوى
التأهيل أو التخصص)
عمال وعمال يدويون فالحيون
عمال وعمال يدويون في صيد السمك واألحياء المائية
عمال وعمال يدويون في الغابات وفي القنص

80

المجموعة الكبرى  : 8مسيرو التجهيزات واآلالت وعمال التركيب والتجميع

81
82
83
المجموعة الكبرى  : 9العمال اليدويون ،عمال حمل البضائع وعمـال المهـن الصغـرى (باستثناء
الفالحة)

91
92
93
94
95
96
97
99
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