
 

 
 

 NAICS: ملحق معايير األهلية واألولويات: تصنيفات رمز Cلمدينة بويزي    2022مرفق برنامج منحة التعافي المالي من فيروس كورونا 
 

يرجى مالحظة  راجع قائمة الصناعات التجارية المؤهلة ووصفها بعناية. هل ينتمي عملك إلى إحدى الصناعات المؤهلة التالية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،  
 )نظام تصنيف الصناعة في أمريكا الشمالية( لطلب منحة األعمال التجارية الصغيرة الخاصة بك في  NAICSرمز 

 مدينة بويزي.  
مقاولون تشطيب المباني: تتألف هذه المجموعة الصناعية من مؤسسات تعمل بشكل أساسي في الحرف المتخصصة الالزمة إلنهاء المباني.   - 2383

 قد يشمل العمل المنجز عمالً جديًدا وإضافات وتعديالت وصيانة وإصالحات 
 

ة في تجارة التجزئة للبضائع ، مثل أسواق المالبس واألغذية ، والتي  تجارة التجزئة: تتألف هذه المجموعة الصناعية من المؤسسات العامل  - 44-45
 تبيع البضائع عادةً لعامة الناس لالستهالك الشخصي أو المنزلي. 

 
خدمات الرعاية الصحية المنزلية: تضم هذه المجموعة الصناعية مؤسسات تعمل في تقديم خدمات التمريض الماهرة في المنزل ، إلى جانب   - 6216

ات  وعة من الخدمات التالية: خدمات الرعاية الشخصية ؛ خدمات ربة منزل ومرافقة ؛ عالج بدني؛ الخدمات االجتماعية الطبية؛ األدوية. المعدمجم
 والمستلزمات الطبية؛ واالستشارة. 

 
لسكن و / أو إعداد الوجبات والوجبات  اإلقامة وخدمات الطعام: تتألف هذه المجموعة الصناعية من المؤسسات العاملة في تزويد العمالء با  - 72

 الخفيفة والمشروبات لالستهالك الفوري.
 

يهية  الفنون والترفيه واالستجمام: تتألف هذه المجموعة الصناعية من المؤسسات التي تدير مرافق أو تقدم خدمات لتلبية اهتمامات ثقافية وترف  - 71
 وترفيهية متنوعة لرعاتها. 

 
تعيد الصناعات في القطاع الفرعي لإلصالح والصيانة اآلالت والمعدات والمنتجات األخرى إلى حالة العمل. توفر هذه   اإلصالح والصيانة:  -811

الحات غير  المؤسسات أيًضا عادةً الصيانة العامة أو الروتينية )أي الخدمة( على هذه المنتجات للتأكد من أنها تعمل بكفاءة ولمنع االنهيار واإلص
 الضرورية. 

 
 

إصالح وصيانة السيارات: تتكون هذه المجموعة الصناعية من المؤسسات التي تقدم خدمات اإلصالح والصيانة لمركبات السيارات ، مثل    -8111
 سيارات الركاب والشاحنات والشاحنات الصغيرة والمقطورات. 

 
مؤسسات التي تقدم خدمات اإلصالح والصيانة لإللكترونيات  إصالح وصيانة المعدات اإللكترونية والدقيقة: تضم هذه المجموعة الصناعية ال - 8112

 االستهالكية وأجهزة الكمبيوتر واآلالت والمعدات الطبية واالتصاالت. 
 

إصالح وصيانة السلع الشخصية والمنزلية: تتألف هذه المجموعة الصناعية من مؤسسات تعمل بشكل أساسي في معدات المنزل والحديقة   - 8114
 ة وصيانتها ؛ إصالح المفروشات واألثاث؛ إصالح األحذية والمنتجات الجلدية؛ وإصالح وصيانة السلع الشخصية والمنزلية األخرى وإصالح األجهز

 
 العالج بالتدليك :مؤسسات تقدم خدمات العناية خدمات العناية بالشعر واألظافر والبشرة: تضم هذه المجموعة الصناعية  - 81211

 أو عالجات للوجه أو وضع المكياج )باستثناء المكياج الدائم(.  خدمات العناية باألظافر 
 

منشآت تعرف باسم محالت الحالقة أو محالت تصفيف شعر الرجال التي تعمل أساًسا في  محالت الحالقة: تضم هذه المجموعة الصناعية  -812111
 قص و تقليم وتصفيف شعر الرجال والفتيان. و / أو حلق وتقليم اللحى الرجالية.

 
، والشامبو ،   تقليم   صالونات التجميل: تتكون هذه المجموعة الصناعية من المؤسسات التي توفر واحدة أو أكثر مما يلي: القص ، و  -812112

 والتلوين ، والتلويح ، وتصفيف الشعر. توفير عالجات للوجه. ووضع المكياج )باستثناء المكياج الدائم( 
 

صالونات األظافر: تضم هذه المجموعة الصناعية المؤسسات التي تقدم خدمات العناية باألظافر ، مثل عمليات تجميل األظافر والباديكير    -812113
 ظافر. ووصالت األ

 



خدمات رعاية الحيوانات األليفة )باستثناء البيطرية(: تضم هذه الصناعة مؤسسات تعمل أساًسا في تقديم خدمات رعاية الحيوانات األليفة   - 812910
 )باستثناء البيطرية( ، مثل رعاية الحيوانات األليفة ، و مأوى ، والجلوس ، وتدريب الحيوانات األليفة. 


