قائمة األنشطة التجارية
المنطقة الحرة

تنبيه هام
تلتزم هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز) بجميع القوانين االتحادية
والمحلية المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة رأس الخيمة.
كما أن راكز ،في معرض ممارسة صالحياتها ،ال تسمح أو ترخص أي نشاط
غير قانوني بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أنشطة القمار.

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

24/2017/ RAKEZ

مكتب اتصال أكاديمي

291503

صناعة حماالت التوصيل لصيانة االبنية

02-7412

تنظيم السجالت والدفاتر المحاسبية
ومسكها

809044

التدريب على المحاسبة

08-5149

تجارة األحماض والقلويات

242205

صناعة مواد اللصق

514917

تجارة المواد الالصقة

809053

مركز تدريب إسعافات متقدمة

743002

تصميم وانتاج االعالنات

100001

وكالة اإلعالنات والمعلومات

513908

تجارة الوسائل واالدوات االعالنية

743001

استشارات ودراسات اعالنية

06-7430

خدمات اإلعالن بالطائرات

242406

صناعة العود والبخور والطيب

513959

تجارة العود والبخور والطيب

242209

تقطيع مواد اللصق والورق

وصف

هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى المؤسسات األكاديمية العالمية بغرض تمثيلها وترقية التعاون والتبادل األكاديمي بينها وبين
الجهات األكاديمية باإلمارة ،كما يشمل تعريف الطالب والمؤسسات األكاديمية بالجامعات الممثلة في هذا المكتب وأنشطتها وتخصصاتها،
ال يسمح لهذا المكتب ممارسة خدمات القبول أو مزاولة أي أعمال تجارية.

يشمل صناعة الحماالت المعلقة التي تستخدم لتوصيل عمال الصيانة والتنظيف لصيانة األدوار العلوية من االبنية العالية ،ويشمل هذا النشاط
القيام بتقطيع ألواح ومقاطع الحديد واأللمنيوم وتجميعها لصناعة الحماالت أو األقفاص ،باإلضافة إلى تصنيع قواعد الحماالت والرافعات
التي تعلق عليها والسكك الحديدية التي تتحرك عليها ،كما يشمل ذلك تركيب الرافعات والمحركات الكهربائية والحبال المعدنية ومعدات
السالمة وما إليها.
يشمل المكاتب المختصة بالقيام بوضع وتصميم األساليب المحاسبية للشركات والمؤسسات وكذلك تصميم نماذج المستندات المحاسبية
والسجالت والدفاتر المستخدمة ووضع الدورات المستندية أو غيرها من العمليات المحاسبية بحيث تؤدي هذه المكاتب خدماتها للغير مقابل
أجر معين واليجوز لهذه المكاتب مزاولة عمليات فحص الحسابات وتدقيقها أو مراجعتها.

يشمل التدريب على عمليات تصحيح ومراجعة الحسابات وتسجيل المعامالت المالية ،ويشمل ذلك مراجعة الحسابات ،مسك الدفاتر ،المحاسبة
الضريبية .

هي إعادة بيع األحماض والقلويات المستخدمة في األغراض الصناعية إلستخدامها في إنتاج منتجات أو مركبات صناعية أخرى.
يشمل عمليات تقطيع لفائف مواد اللصق والورق الكبيرة إلى لفائف أقل حجما.

يشمل صناعة المواد المستخدمة في لصق االوراق أو األجزاء الزجاجية أو المعدنية أو البالستيكية أو الخشبية أو ألغراض الطباعة والتجليد أو
في إغالق وتغليف الصناديق والعلب الكرتونية والورقية أو في أغراض البناء لتثبيت السيراميك والبالط أو تثبيت السجاد (الموكيت) أو في
لصق ورق الحائط أو غير ذلك ،كما يشمل إنتاج الشرائط الالصقة من الورق أو البالستيك أو القماش أو غيرها.

هي إعادة بيع المواد المستخدمة في لصق األجزاء الزجاجية أو المعدنية أو البالستيكية أو الخشبية أو المستخدمة في إغالق العبوات
والصناديق الورقية والكرتونية ،ولصق الورق والبالط واألرضيات وكذلك مواد التكسية كالمعاجين والشرائط وغيرها من المواد الالصقة
ولوازمها التي ال تندرج تحت نشاط تجارة الصمغ والغراء.

هو مركز متخصص في تصميم وتقديم برامج تدريبية في مجال اإلسعافات المتقدمة وتطبيقها بشكل علمي يهدف إلى إنقاذ حياة المصاب
أو تخفيف آثار اإلصابة إلى الحد األدنى وتسهيل األعمال العالجية التي سيجريها الطبيب.

يشمل تصميم اإلعالنات التجارية وإنتاجها على شرائط إذاعية أو تلفزيونية أو سينمائية ،أو إنتاجها على شكل لوحات وصور للصحف والمجالت
أو على هيئة ملصقات لتثبيتها على الحوائط.
وكالة اإلعالنات والمعلومات

هي إعادة بيع األدوات والتجهيزات التي تستخدم في األغراض اإلعالنية والترويجية المختلفة سواء الستخدامها في األجواء الداخلية أو
الخارجية كاللوحات والالفتات اإلعالنية الكهربائية وغير الكهربائية ،كما يشمل ذلك إعادة بيع الهدايا اإلعالنية وما شابهها.

يشمل المنشآت التي تقدم للمؤسسات اإلعالنية اإلستشارات حول تصميم الحمالت اإلعالنية وكيفية عرض اإلعالنات على الوسائط
اإلعالمية المختلفة بهدف التأثير على خيارات المستهلكين فيما يختص بالعروض التجارية المعلن عنها ،كما يشمل القيام بإجراء البحوث التي
تساعد المؤسسات المذكورة في تحسين أدائها اإلعالني ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات
المختصة.

يشمل تصميم اإلعالنات التجارية وغيرها وإنتاجها على شكل صور أو عبارات مكتوبة ليتم سحبها خلف الطائرات الخفيفة في رحالت قصيرة
على إرتفاعات ومسارات وأماكن تحددها الهيئات والسلطات المختصة بتنظيم الحركة الجوية ,ويشترط أن تخضع الطائرات لمواصفات السالمة
التي تقررها تلك الهيئات ,كما يشترط في المنشآت التي تمارس هذا النشاط الحصول على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة
الطيران المدني.

هي صناعة أنواع الطيب والعطور الشرقية وكذلك البخور والعود بأنواعه.

هي إعادة بيع أنواع الطيب والعطور الشرقية وكذلك البخور والعود بأنواعه ،كما يشمل إعادة بيع غير ذلك من اللوازم كالزجاجات والعلب
الفارغة ومباخر رش العطور وغيرها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

خدمية

الحسابات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

الدعايه و االعالن

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

تجارية

الدعايه و االعالن

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

الدعايه و االعالن

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

02-5149

تجارة مبيدات اآلفات الزراعية والبيطرية

03-64990

االستثمار في المشروعات الزراعية و
تأسيسها و ادارتها

515902

تجارة المعدات والمكائن الزراعية ولوازمها

515903

تجارة قطع غيار اآلالت والمكائن الزراعية

02-2421

صناعة مبيدات اآلفات الزراعية

741423

االستشارات والدراسات واألبحاث الزراعية

514207

تجارة العدد واالدوات الزراعية

515901

تجارة الجرارات واآلليات الزراعية ولوازمها

292101

صناعة الجرارات الزراعية

10-6304

وكيل خطوط شحن جوي

05-6301

خدمات الشحن الجوي للبضائع

03-6220

النقل الجوي بعقود خاصة للركاب
والبضائع

03-6210

النقل الجوي للمواد اإلشعاعية و
الكيماوية والبيولوجية

513921

تجارة قطع غيار اجهزة التكييف والتبريد
ومكوناتها

515916

تجارة مكيفات الهواء

291917

تجميع وحدات التكييف

وصف

هي إعادة بيع المواد التي يكون الغرض منها الوقاية من اآلفات الزراعية أو القضاء عليها أو مكافحتها بما في ذلك ناقالت األمراض ألنواع
النبات أو الحيوان ,ويقصد باآلفات كل حيوان أو نبات أو كائن حي ضار أو مدمر مثل الحشرات والعناكب والنيماتودا والبكتريا والفطريات
والطحالب والفيروسات النباتية والحشائش الضارة والنباتات الطفيلية والطيور الضارة والقوارض وماإليها ,ويشمل ذلك المواد المستخدمة
لتنظيم نمو النبات أو وقاية المحاصيل.

يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها أو توفير اإلستثمارات المالية الالزمة لتأسيس
المشروعات التابعة والتي تزاول األنشطة الزراعية وغيرها من األنشطة التابعة لها ومن ذلك إستصالح األراضي وإنشاء المشروعات الزراعية
ومزارع تربية الماشية واألغنام والدواجن وتسويق المحاصيل الزراعية واإلستثمار في إستغالل الثروات السمكية والبحرية ,كما يشمل نشاط
هذه المؤسسات إدارة مؤسساتها التابعة وتنظيم شؤونها.

هي إعادة بيع المعدات والمكائن الزراعية التي تستخدم في المزارع والبساتين والحدائق كآالت قص الحشائش والشجيرات وقطع جذور
األشجار ورش اآلفات الزراعية بالمبيدات والسموم ،كما يشمل ذلك إعادة بيع لوازم المعدات من القطع التي تضاف إليها لتنويع استخداماتها.
هي إعادة بيع قطع غيار المعدات واألدوات المستخدمة في الزراعة والبستنة والغابات وتجهيز التربة الزراعية من حرث وغرس وتسميد وبذر،
قص العشب ،تنظيف وفرز وتصنيف المحاصيل ،حلب الماشية ،رش المبيدات ،المداجن والمناحل ،حصد المحاصيل وجمع الفواكه.

يشمل صناعة المواد التي يكون الغرض منها الوقاية من اآلفات الزراعية أو القضاء عليها أو مكافحتها بما في ذلك ناقالت األمراض ألنواع
النبات أو الحيوان ويقصد باآلفات كل حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو مدمر مثل الحشرات والعناكب والنياماتودا والبكتريا والفطريات
والطحالب والفيروسات النباتية والحشائش الضارة والنباتات الطفيلية والطيور الضارة والقوارض وما إليها.

تشمل المنشآت التي تعمل في تقديم اإلستشارات وعمل الدراسات واألبحاث ودراسات الجدوى االقتصادية المتعلقة بالزراعة واستصالح
األراضي والري وإنشاء المشاريع الزراعية وما يتعلق بها كما يشمل استشارات تربية الماشية والحيوانات والدواجن.

هي إعادة بيع األدوات والعدد المستخدمة في أعمال الزراعة والبستنة والمشاتل مثل أدوات تهيئة التربة وتقليم األشجار وغرس النباتات وتأبير
النخيل وخراطيم وأواني الري واألصص وعربات النقل وسالل جمع الثمار وغيرها ،كما يشمل أدوات المناحل من خاليا وشمع ومالبس للنحالين
وكذلك األدوات المستخدمة في المداجن ومزارع تربية الماشية وإكثار الحيوانات.
هي إعادة بيع الجرارات واآلليات الزراعية كالمحاريث والباذرات والحاصدات وغيرها ،ولوازمها من القطع التي تضاف إليها لتنويع استخداماتها.

يشمل صناعة الجرارات واآلليات لمختلف العمليات الزراعية كالمحاريث ،الباذرات ،والحاصدات ،الزارعات ،الدراسات ،الفارزات ،ناشرات السماد،
ممهدات التربة.
يشمل هذا النشاط وكالء خطوط الطيران العالمية التي تعمل في تنظيم عمليات نقل البضائع جوا والمخولين بحجز أماكن للبضائع التي
تستورد من الخارج أو المصدرة أو المعاد تصديرها إلى الخارج.

يشمل المنشآت المتخصصة في شحن البضائع المصدرة على وسائط النقل الجوي عبر تلقي بضائع الغير لشحنها والقيام بالخدمات المتعلقة
بتخزينها في المستودعات وتعبئتها أو تفريغها وفرزها وما شابه ذلك تمهيداً لشحنها ،كما تشتمل الخدمات التي تؤديها توفير المساحات
الالزمة للبضائع المشحونة ،وحجز تلك المساحات لدى الشركة الناقلة أو وكيلها ،وكذلك القيام بالتأمين على البضائع المشحونة.

يشمل المنشآت التي تزاول نشاط إستئجار الطائرات بموجب عقود خاصة وتسييرها على خطوط مالحية في رحالت شبه منتظمة لنقل الركاب
أو البضائع.
يشمل المنشآت المتخصصة في النقل الجوي للمواد اإلشعاعية و الكيماوية والبيولوجية ذات الخطورة العالية والتي تتطلب إجراءات مناولة
معقدة من أجل السالمة كما تتطلب إلتزام تلك المنشآت الصارم بالموجهات المحلية والدولية التي تحكم نقل هذه المواد.

يشمل إعادة بيع قطع غيار ومكونات معدات وأجهزة تكييف الهواء بأنواعها بما في ذلك معدات التكييف المركزية وأجهزة تكييف الهواء
العادية (وحدات النافذة) وكذلك الوحدات المنفصلة (سبيلت) ،وكذلك معدات التبريد كالبرادات المركزية والمخازن المبردة ومعدات تبريد
المياه المركزية وغيرها.
هي إعادة بيع معدات تكييف الهواء المركزية ووحدات وأجهزة تكييف الهواء التي تركب بطريقة النافذة ،وكذلك وحدات التكييف ذات
المكونات المنفصلة (  ) Splitيجري تركيبها كوحدات سواء أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بنظام تكييف مركزي شامل.

يشمل تجميع وحدات التكييف المجمعة التي تركب في النوافذ أو في فتحات بالجدران والتي تحتوي على أجزاء داخل الغرف تحوي المبخرات
وأجزاء خارجها تضم المكثفات ،وتعمل هذه األجزاء على تبريد الغرف بطريقة طرد الهواء الحار إلى خارجها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

الزراعة

تجارية

اإلستثمار

تجارية

الزراعة

تجارية

الزراعة

صناعية

صناعة الكيماويات

خدمية

االستشارات  -الزراعة والتربة

تجارية

الزراعة

تجارية

الزراعة

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

تجارية

غير تابع للمجموعات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

4/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

رمز النشاط

النشاط

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

01-6220

تأجير الطائرات ولوازمها

يشمل المنشآت التي تقوم بإجراء المسوحات أو االختبارات على وسائل النقل الجوي على اختالف أنواعها وأحجامها واستخداماتها لتحديد
الصنف الذي توضع تحته وفقاً للمقاييس والقواعد الدولية أو المحلية المتبعة في ذلك ،واصدار شهادات بتصنيفها ومواصفاتها من جهة توفر
المواصفات التقنية التي تؤهل الطائرة للعمل.

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

09-6303

توصيف وسائل النقل الجوي وتصنيفها

هي بيع المخلفات وقطع الغيار الطائرات المستعملة التي يتم الحصول عليها من تفكيك الطائرات القديمة وتحويلها إلى خردة.

تجارية

تجارة المخلفات والنفايات

44-5149

تجارة مخلفات الطائرات وقطع غيارها
المستعملة

هي إعادة بيع قطع غيار الطائرات وغيرها من المكونات واللوازم المستخدمة في إصالح الطائرات أو صيانتها أو تجديدها أو رفع كفاءتها
التشغيلية أو تزويدها بأجهزة األمن والسالمة أو غير ذلك من المكونات واللوازم.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

70-5159

تجارة قطع غيار الطائرات ومكوناتها

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

99-5159

تجارة الطائرات الثقيلة والمروحيات

يشمل تجارة الطائرات الثقيلة ذات األجنحة الثابتة المصممة لنقل البضائع والركاب ،وأيضا الطائرات المروحية للعديد من اإلستخدمات مثل نقل
الركاب ،البحث واإلنقاذ ،السياحة ،النقل الطبي،المراقبة الجوية

ُصنع المركبات الجوية والفضائية واآلالت
المتصلة بها

1-3030001

صناعة الطائرات

صناعة الطائرات

صناعية

01-6210

خطوط طيران للنقل الجوي للركاب
والبضائع

يشمل شركات الطيران التي تعمل في مجال نقل الركاب والبضائع من مكان آلخر جوا بواسطة الطائرات المدنية التي تمتلكها أو تستأجرها
والتي تسير على خطوط للرحالت الداخلية أو على خطوط دولية منتظمة.

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

14-6303

إدارة الطائرات وتشغيلها

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

43-5159

تجارة معدات المطارات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

04-6303

تنظيم العمليات األرضية بالمطارات

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

369909

صناعة حوافظ الصور

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

289917

صناعة لفائف رقائق االلمنيوم

صناعية

صناعات معدنية اخرى

272001

صهر االلمنيوم وتنقيته

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

289102

سحب االلمنيوم

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

289104

انتاج مسحوق االلمنيوم

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

289103

درفلة االلمنيوم

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

يشمل المنشآت المتخصصة في تأجير الطائرات المدنية المستخدمة في أغراض نقل الركاب والبضائع أيا كانت أحجامها وأنواعها ,وسواء
أكانت مملوكة للشركة أو مستأجرة بغرض إعادة تأجيرها ,كما يشمل هذا النشاط تأجير اللوازم الضرورية لهذه الطائرات كاألدوات وقطع
الغيار والمكونات والمعدات الالزمة لصيانة الطائرة في الجو أو على األرض كالساللم واألحزمة والمحركات والرافعات الهيدروليكية ووحدات
التشغيل التوربيني والبطاريات وغيرها.

يشمل المنشآت المتخصصة في إدارة الطائرات وغيرها من وسائل النقل الجوي ،وتشغيلها لصالح الغير والقيام بجميع العمليات التي تتطلبها
ترتيبات نقل الركاب والبضائع وتبديل طاقم الطيران والقيام باالجراءات الضرورية لذلك.

يشمل إعادة بيع األجهزة والمعدات المستخدمة داخل المبنى الرئيسي للمطار مثل أحزمة األمتعة  ،أجهزة الكشف باألشعة ،كاشفات
المعادن ،الماسحات الضوئية لألمتعة واألشخاص ،كما تشمل المعدات المستخدمة في منطقة العمليات األرضية مثل عربات األمتعة ،عربات
الحاويات والنقاالت ،وحدات اإلمداد بالطاقة ،ساللم صعود ونزول الركاب.

يشمل تقديم الخدمات للطائرة وهي رابضة بالمطار وهي الفترة التي تقضيها منذ وصولها وحتى مغادرتها ،ويشمل ذلك تنظيف وترتيب
كابينة المسافرين ،تزويد الوجبات الغذائية الجاهزة ،إدخال الطائرة إلى وإخراجها من منطقة التوقف ،إكمال إجراءات وصول ومغادرة المسافرين،
التنسيق مع الجهات األخرى بالمطار.
يشمل صناعة الحوافظ (األلبومات) المستخدمة في حفظ الصور الفوتوغرافية وغيرها ،سواء أكانت مصنوعة من البالستيك أو الورق المقوى
أو غير ذلك من المواد.

يشمل صناعة رقائق األلمنيوم الموصلة والمقاومة للحرارة مما جعلها مثالية لإلستخدام في شواء اللحوم والدواجن وفي حفظ الطعام ساخنا
وكذلك في تغليف األغذية لحفظها في المبردات.

يشمل صناعة معدن األلمنيوم النقي من خاماته األولية كالبوكسيت أو األلومينا ،وصهره وانتاجه في شكل كتل أو اسطوانات أو سبائك بحيث
يمكن إعادة تصنيعها بأسلوب السحب أو الدرفلة النتاج المواد األولية الالزمة لصناعة منتجات األلمنيوم.
يشمل القيام بجميع عمليات السحب على البارد أو الساخن ،والتي تستخدم فيها كتل أو اسطوانات األلمنيوم النقي لصناعة بعض منتجات
األلمنيوم كالمقاطع والقضبان والمواسير واألنابيب واألسالك وغيرها من المنتجات التي يتم استخدامها فيما بعد في األغراض الصناعية
المختلفة كصناعة األشغال المعدنية لألبنية أو ألغراض البناء والتشييد.

يشمل انتاج مسحوق (ذريرة) األلمنيوم من خاماته األساسية بأسلوب السحق إلعادة استخدامه في اإلنتاج الصناعي أو ألغراض طالء المعادن
أو لغير ذلك من األغراض.
يشمل القيام بجميع عمليات الدرفلة على البارد أو الساخن والتي تستخدم فيها كتل أو اسطوانات األلمنيوم النقي لصناعة األلواح والصفائح
من األلمنيوم ،كما يشمل ذلك عمليات تكسير ألواح األلمنيوم بتعرجات مختلفة األشكال ليتم استخدامها فيما بعد لألغراض الصناعية أو
ألغراض البناء والتشييد.
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النشاط

369403

صناعة معدات واجهزة التسلية

02-1533

صناعة أغذية الحيوانات والطيور

515921

تجارة معدات وآالت المزارع والمداجن

852005

استشارات السلوك الحيواني

512118

تجارة اغذية الحيوانات والطيور

512120

تجارة مكمالت علف الحيوان

هي إعادة بيع األغذية المخصصة للحيوانات أو الطيور التي تربى داخل المنازل بما فيها األغذية المعلبة والمحفوظة والمجففة كالحبوب
والبذور والفاكهة واللحوم ،كما يشمل ذلك األغذية الصحية التي تقدم لها كالفيتامينات والمقويات واألمالح بخالف األدوية البيطرية.

02-1514

صناعة الدهون والزيوت الحيوانية

يشمل إنتاج الزيوت والدهون من ألبان الحيوانات كما يشمل إنتاج الدهون عن طريق إستخالصها من الحيوانات أو األسماك ومن منتجاتها
كالشحوم والعظام (المسلى الصناعي).

289915

صناعة الهوائيات

513922

تجارة الهوائيات

515973

تجارة االحواض ومعدات عرض االسماك
والحيوانات البحرية

809019

معهد لتعليم الخط العربي

181008

صناعة البشوت والعباءات

يشمل التدريب على فن جماليات وتدقيق وزخرفة وتحسين الخط العربي باستخدام األقالم أو الفراشي والحبر .ويتضمن التشكيل الصحيح
للحروف وترتيبها ومالءمتها بشكل فني.

معهد لتعليم اللغة العربية

يشمل التدريب على اللغة العربية كلغة ثانية لغير الناطقين بها ،ويتضمن ذلك مبادئ وقواعد النحو والقراءة والكتابة والمحادثة.

513108

تجارة المالبس العربية

742112

هندسة الترميم والمحافظة على اآلثار

369914

صناعة المجسمات المعمارية واالعالنية
والزخرفية

742170

إستشارات هندسة التصميم المعماري

71105

استشارات هندسة التصميم العمراني
وتخطيط المدن

809051

وصف

يشمل إنتاج معدات التسلية والترفيه كطاوالت البلياردو وأجهزة األلعاب اإللكترونية ،وأجهزة األلعاب اليدوية وغيرها من المعدات التي
تستخدم في صاالت إلعاب التسلية والترفيه.

يشمل إنتاج األغذية المخصصة للحيوانات أو الطيور التي تربى داخل المنازل بما فيها األغذية المعلبة والمحفوظة والمجففة كالحبوب والبذور
والفاكهة واللحوم بأنواعها ,كما يشمل ذلك األغذية الصحية التي تقدم لها كالفيتامينات والمقويات واألمالح بخالف األدوية البيطرية.

هي إعادة بيع جميع اآلالت والمعدات المستخدمة في مزارع أو حظائر الماشية واألغنام ،أو في مداجن الدجاج والبط والحمام وغيرها من
الطيور والحيوانات ألغراض إكثارها واالستفادة من لحومها أو منتجاتها تجارياً أو صناعياً.

يشمل المنشآت البيطرية المتخصصة في إستشارات سلوك الحيوانات سواء أكانت في المزارع أو الحيوانات المنزلية األليفة ,ويشمل معالجة
بعض مظاهر السلوك الحيواني مثل التعدي ,الهجوم ,القلق ,الخوف ,الفوبيا مما يساعد مالك تلك الحيوانات على اإلحتفاظ بعالقات جيدة
معها وتحسين اإلنتاجية في حالة حيوانات المزراع ,كما يساعد أيضا في التقليل من اإلصابات ,وتعتمد اآللية على تقديم كافة المعلومات
بواسطة صاحب الحيوان للطبيب البيطري والذي سيقوم بدراستها ومن ثم تقديم العالج والتوجيهات حول كيفية التصرف مع الحيوان.

يشمل المكمالت التي تضاف لألعالف عند صناعتها سواء كانت أعالفا نباتية أو حيوانية مثل الفيتامينات و األحماض األمينية واألمالح

يشمل صناعة األسالك المحولة للطاقة والمصممة لنقل أو تحويل التيارات الكهربائية إلى موجات السلكية إلستخدامها في نظم البث
اإلذاعيوالتلفزيوني ،اإلتصاالت الالسلكية ،شبكات الكمبيوتر المحلية الالسلكية ،والرادار.

يشمل إعادة بيعاألسالك المحولة للطاقة والمصممة لنقل أو تحويل التيارات الكهربائية إلى موجات السلكية إلستخدامها في نظم البث
اإلذاعيوالتلفزيوني ،اإلتصاالت الالسلكية ،شبكات الكمبيوتر المحلية الالسلكية ،والرادار

هي إعادة بيع أحواض تربية األسماك والحيوانات البحرية الحية والتي تستخدم في األماكن العامة للزينة أو في حدائق تربية تلك الكائنات أو
في المطاعم التي تقدم الوجبات البحرية أو في أماكن بيع األسماك والكائنات البحرية الحية ،كما يشمل إعادة بيع معدات حفظها وعرضها
مبردة أو مجمدة ألغراض البيع.

يشمل صناعة البشوت والعباءات الرجالية التي ترتدي فوق المالبس الخارجية من القماش المطرز بالخيوط الذهبية والفضية.

هي إعادة بيع المالبس العربية الجاهزة كالدشاديش والغتر واألزر والبشوت والعقل والقلنسوات وغيرها من المالبس الرجالية وكذلك الثياب
والمالبس النسائية والعباءات وأغطية الرأس والوجه كالحجاب والنقاب والشيلة وما إليها.
يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية المتعلقة بترميم اآلثار التي دخلت عليها تغييرات حتى تعود لحالتها األولية قدر
اإلمكان وذلك بإنتهاج أسلوب اإلختبار ،التوثيق ،المعالجة والحماية.

يشمل تجهيز النماذج المجسمة المصغرة لألبنية والمشروعات اإلنشائية ،أو النماذج واألشكال والتصاميم المستخدمة ألغراض اإلعالن
والزخرفة واألواني والمركبات واألجهزة وغيرها والتي تجسد أشكاال تصويرية لما سيبدو عليه الشكل بعد إتمام بنائه أو تجهيزه.

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية المعمارية لألبنية  ،بما في ذلك إعداد الدراسات الهندسية المعمارية
األولية والنهائية لمشروعات األبنية وهندسة التصميم الداخلي وتنسيق المواقع لها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة االعالف واالسمدة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

العيادات البيطرية

تجارية

تجارة االعالف واغذية الحيوانات

تجارية

تجارة االعالف واغذية الحيوانات

صناعية

صناعة اللحوم

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

خدمية

خدمات هندسية اخرى

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات الهندسية في مجال التصميم العمراني بجميع فروعه وتخصصاته الدقيقة أو معظمها مثل
هندسة تخطيط المدن واألقاليم وهندسة التصميمات الحضرية والبيئية وغيرها ،ويشمل ذلك اعداد الدراسات والرسومات والخرائط المتعلقة
بتخطيط المدن واألقاليم باإلضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بتخصيص المساحات ووضع احتماالت التوسع المستقبلي ،ودراسة األنظمة خدمية
المناسبة في مجاالت الحركة وطرائق البناء ونمط المدينة ،ومالئمة عالقات األبنية بالتضاريس والمناظر الطبيعية وغيرها ،المؤهالت المطلوبة
لممارسة هذا النشاط بكالوريوس في الهندسة المعمارية كحد أدنى وخبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس المجال.

خدمية
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النشاط

خدمية

خدمات هندسية اخرى

742141

الرسم واالخراج المعماري

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

809046

التدريب على الهندسة المعمارية وتخطيط
المدن

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

513936

تجارة الزهور والنباتات الصناعية والمجففة

3250010

صناعة األطراف الصناعية

يشمل إعادة بيع الزهور والنباتات المجففة باالضافة إلى المصنوعة منها من المواد األخرى كاالنسجة والزجاج والفخار والمعادن وما إليها ،كما
يشمل هذا النشاط تنسيق وإعداد الزهور ونباتات الزينة.

صناعية

صناعية

269910

صناعة الرخام االصطناعي

يشمل صناعة الرخام الصناعي عن طريق المعالجة بالحرارة لخليط من غبار الرخام واإلكريليك أو راتنجات البوليستر والملونات ثم تشكيل الخليط
إلى شرائح وأشكال وإضافة الرمل له حتى يتسنى إستخدامة في مختلف المجاالت اإلنشائية.

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

يشمل صناعة الزهور ونباتات الزينة التي تصنع من الورق أو البالستيك أو القماش أو الزجاج أو األصداف كما يشمل ذلك تجفيف الزهور
والنباتات ألغراض إستخدامها للزينة.

صناعية

المشاغل اليدوية

369922

صناعة الزهور ونباتات الزينة المصطنعة

يشمل صناعة اإلسفلت المشتق من عمليات تكرير البترول ويستخدم في أعمال رصف الطرق والشوارع والمطارات وغيرها من اإلستخدامات.

صناعية

صناعة منتجات النفط

232006

صناعة اسفلت الرصف والمنتجات
االسفلتية

صناعة أسفلت الرصف والمنتجات االسفلتية

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

الصناعات البالستيكية

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

يشمل تقديم خدمات رسم مشروعات األبنية والمنشآت المدنية بجميع أنواعها رسماً تصويرياً لما ستبدو عليه بعد اتمام بنائها وتنفيذها،
واخراجها اخراجاً معمارياً يبين عالقاتها مع المشروعات واألبنية أو التضاريس والمناظر الطبيعية القائمة والمجاورة لها ،كما يشمل ذلك إعداد
رسومات المساقط الرأسية واألفقية لتلك األبنية والمنشآت.

يشمل التدريب على فنون وعلوم وتقنيات تصميم البناء المشتمل على إعتبارات السالمة والكفاءة الوظيفية واإلقتصادية بجانب اإلعتبارات
الجمالية ،كما يشمل تخطيط المدن وتحسينها وظيفيا وجماليا ،التصميم المعماري والتخطيط الحضري ،العمارة ،رسم الخرائط ،مسح األراضي،
التخطيط المجتمعي ،المناظر الطبيعية في الهندسة المعمارية ،البنية المعمارية ،اليشتمل النشاط على هندسة التصميم الداخلي.

صناعة األطراف الصناعية

1920005

صناعة أسفلت الرصف والمنتجات
االسفلتية

519012

تجارة اجهزة الرصد والقياس الفلكي

252009

صناعة الشرائط الصوتية

هي إعادة بيع أجهزة الرصد الفلكية التي تستخدم لمشاهدة الظواهر الفلكية كالمناظير والتلسكوبات باختالف أحجامها وقوتها ،كما يشمل
أجهزة القياس الفلكية كأجهزة تحديد االتجاهات والمواقع الجغرافية وحساب مواقع األجرام السماوية وغيرها.

513914

تجارة االجهزة السمعية والمرئية واجهزة
التسجيل ولوازمها

هي إعادة بيع األجهزة السمعية اإللكترونية كأجهزة الراديو والجراموفون ومكبرات الصوت ،وكذلك األجهزة المرئية كأجهزة التلفزيون والفيديو
وأجهزة العرض السينمائي وأجهزة عرض الشرائح وأجهزة عرض اللوحات بأنواعها وأجهزة الترجمة الفورية ،كما يشمل ذلك إعادة بيع آالت
التصوير السينمائي والتلفزيوني والتسجيل الصوتي ،وغيرها من األجهزة والملحقات اإلضافية مما يستخدم لغير األغراض التجارية ،أما تلك
المستخدمة في التصوير والتسجيل داخل االستوديوهات أو لألغراض التجارية فقد صنفت في الفصل .5150

513969

تجارة المقتنيات والقطع واألعمال الفنية
األصلية

343004

صناعة االجزاء االضافية للسيارات

503002

تجارة االجزاء االضافية للسيارات

313005

صناعة اسالك التوصيل الكهربائية
للسيارات

292102

صناعة اجهزة الري اآللي

يشمل صناعة الوسائط المغنطيسية البصرية الفارغة لتسجيل المواد الصوتية مثل الشرائط ،الكاسيت ،األسطوانات ،األقراص وغيرها.

يشمل بيع المقتنيات والقطع واألعمال الفنية األصلية مثل اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور والمشغوالت اليدوية واألعمال النادرة
وآالت التصوير القديمة ولوازمها ،كما يشمل النشاطات الترويجية والتسويقية لتلك األعمال مثل اإلعالنات والعالقات العامة على أن تتم عن
طريق شركات إعالن مرخصة.
يشمل صناعة األجزاء اإلضافية التي يتم تركيبها في السيارات والمركبات بغرض تعديل الشكل الخارجي للسيارة كالدعاميات وعاكسات الهواء
وأغطية اإلطارات اإلضافية وحوامل خزانات الوقود االحتياطية وقواعد تثبيت األمتعة ،الى غير ذلك من األجزاء اإلضافية سواء أصنعت من
المواد المعدنية أو األلياف الزجاجية أو البالستيك المقوى أو غيرها.

يشمل إعادة بيع األجزاء والقطع اإلضافية التي يتم تركيبها على السيارات والمركبات بغرض تعديل شكلها الخارجي كالدعامات اإلضافية ،أو في
زيادة كفاءتها كعاكسات الهواء ،أو في تنويع مجاالت استخدامها كقواعد حمل األمتعةو األغطية الواقية من الشمس والمطر والمقطورات
تجارية
الصغيرة وغيرها من األجهزة بما فيها األجهزة التي تركب على سيارات الشرطة واإلسعاف أو المطافئ لإلنذار أو القطر أو أداء المهام المرتبطة
بعمل المركبة ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع أدوات ومستلزمات زينة السيارات وتركيبها.

تجارة قطع غيار السيارات

يشمل صناعة األسالك التي تربط جميع األجزاء الكهربائية المسؤولة عن تشغيل السيارة.

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

يشمل صناعة أجهزة الري اآللي اإلصطناعي لألراضي والتربة حيث تكون مياه األمطار غير كافية للزراعة ،وتشمل معدات الري المحورية،
المضخات ،الرشاشات ،معدات التنقيط والتحكم وغيرها.

صناعية

صناعة المعدات والمحركات
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وصف

رمز النشاط

النشاط

503001

تجارة قطع غيار السيارات والمركبات
ومكوناتها

172109

خياطة الطرابيل للسيارات

هي إعادة بيع قطع الغيار والتبديل والمكونات التي تستخدم عن طريق استبدالها بكاملها أو أجزاء منها في إصالح وصيانة السيارات والمركبات
بأنواعها كسيارات الركاب والحافالت والشاحنات والقاطرات وغيرها ،باإلضافة إلى إعادة بيع اللوازم المتعلقة بها مثل أنواع الزيوت والمنظفات
واألصباغ وما إليها.

172105

صناعة مفارش السيارات

يشمل صناعة جميع أنواع المفارش المستخدمة في السيارات كقطع األرضيات وأطقم تلبيس كراسي السيارات أو تلبيس غيرها من أجزاء
السيارة كالمقود أو ذراع نقل الحركة وما إليها سواء أكانت من القماش أو من الجلد أو من البالستيك أو غيرها من األلياف الطبيعية أو
االصطناعية وذلك بطريقة القص والخياطة واللصق.

515937

تجارة معدات غسل السيارات وتنظيفها

291909

صناعة البوابات والحواجز اآللية

515956

تجارة البوابات والحواجز اآللية

341001

تجميع سيارات الركاب

742159

هندسة السيارات

341002

تجهيز سيارات الركاب بالمواصفات الخاصة

02-6309

الوساطة التجارية في قطاع الطيران

30-9241

نادي طيران

20/2017/ RAKEZ

استشارات الطيران

03-6309

تنسيق خدمات الطيران

01-8090

معهد للتدريب على الطيران

369915

صناعة منتجات العناية باالطفال

513963

تجارة لوازم العناية باالطفال

10-1549

صناعة أغذية األطفال

يشمل خياطة وتجهيز الطرابيل من األنسجة التي تتميز بالمتانة ومقاومة الماء وذلك إلستخدامها لتغطية السيارا وحمايتها من العوامل الجوية.

يشمل إعادة بيع المعدات المستخدمة في الغسل والتنظيف االلي واليدوي للسيارات بما في ذلك المحطات الثابته اآللية ،اآلالت التي تعمل
بالضغط والدوارة ،آالت الغسل المتنقلة ،آالت الشفط والرغوة والتجفيف.
يشمل صناعة أو تجميع البوابات والحواجز التي يتم التحكم في فتحها وغلقها آلياً عن بعد ،والتي تستخدم لتنظيم الدخول والخروج في األبنية
وساحات المواقف الخاصة والعمومية ويشمل ذلك صناعة البوابات والحواجز من األلمنيوم أو الحديد أو غير ذلك كما يشمل صناعة أو تجميع
المحركات وأجهزة التحكم وارسال والتقاط اإلشارات الموجية.

هي إعادة بيع البوابات التي يتم التحكم في فتحها وغلقها آلياً عن بعد ،وكذلك الحواجز التي تستخدم لتنظيم الدخول والخروج في المواقف
الخاصة والعمومية بشكل آلي.

يشمل صناعة السيارات المعدة لنقل الركاب والمخصصة لالستعمال الشخصي بأسلوب تجميع أجزائها األساسية ويشمل ذلك سيارات الركاب
العادية وكذلك السيارات الرياضية وسيارات نقل المجموعات الصغيرة من الركاب ،ويتضمن هذا النشاط تجميع أجزاء السيارات ومكوناتها
وقطعها المصنعة بالكامل خارج المصنع أو كانت أجزاء منها مصنعة داخل المصنع.
يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات حول العناصر المختلفة لهندسة السيارات والتي تشمل التصميم ،الميكانيك ،الكهرباء،
الوقاية ،توفير استهالك الوقود ،الضجيج واإلهتزازات ،أداء المركبات

يشمل الورش المتخصصة في تجهيز وتعديل الشكل الخارجي أو الداخلي للسيارة لتصبح حسب رغبة ومتطلبات العميل وأيضا لترقية أداء
السيارة في الجوانب المتعلقة بتقليل إستهالك الوقود وزيادة قدرة المحرك وصندوق نقل الحركة ،تعديل الشكل الخارجي يشمل تعديل
وإضافة األجزاء التي تعمل على تغيير خصائص ديناميكية الهواء التي تتعرض له السيارة مثل الحواشي الجانبية ،الصدامات األمامية والخلفية،
األجنحة الخلفية ،الشكل الداخلي يشمل األجهزة السمعية وأجهزة التكييف.

يشمل المنشآت التي تقوم بدور الوسيط في العديد من الخدمات المتعلقة بصناعة الطيران مثل القيام بالنيابة عن األفراد والشركات باإلتصال
بشركات الطيران لترتيب عمليات نقل الركاب والبضائع وأيضا الوساطة في عمليات بيع وشراء الطائرات وغيرها.
يشمل المنشآت ذات العضوية التي تهدف لنشر ثقافة الطيران وتمكين أعضائها من ممارسة الرياضات الجوية مثل الطيران الشراعي ,والطيران
الشراعي بمحرك ,وطائرات ذات التحكم عن بعد والقفز المظلي.
استشارات في الطيران

يشمل المنشآت التي تعمل على التنسيق بين شركات الطيران وبين مزودي الخدمات المختلفة لها والتي تتعلق بتزويد الوقود ،العمليات
األرضية للمطارات ،إصدار تصاريح هبوط الطائرات والقيام بجميع األمور التي بإمكانها تسهيل خدمات الركاب.

يشمل تقديم خدمات التدريب على الطيران والعمليات األرضية بغرض الحصول بغرض تأهيل األشخاص للحصول على رخص قيادة الطائرات
وذلك وفقا لبرامج تدريبية متوافقة مع أنظمة هيئة الطيران المدني بالدولة ،ويشمل التدريب مبادئ الطيران ،لمالحة الجوية ،العمليات الجوية،
أداء الطائرة ،اإلتصاالت.

يشمل صناعة المنتجات المستخدمة في العناية باألطفال من البالستيك أو المطاط مثل لوازم الرضاعة الطبيعية ,زجاجات اإلرضاع ,المنظفات
والمعقمات ,مساحيق وكريمات العناية بالبشرة ,المصاصات وحلقات األسنان ,لوازم العناية الصحية وأجهزة قياس درجات الحرارة وغيرها.
هي إعادة بيع المعدات واألدوات التي تستخدم ألغراض العناية باألطفال والمواليد كالمهود والمقاعد واألسرة والمشايات والعربات
والسالل والمفارش واألغطية الخاصة بها والرضاعات ومستلزماتها واأللعاب الخاصة باألطفال الرضع ،وكذلك يشمل هذا النشاط
المستحضرات الخاصة بهم كالكريمات والمساحيق والزيوت وغير ذلك من األدوات و اللوازم ،التي تستخدمها المرضع أثناء فترة الرضاعة.

يشمل صناعة أغذية األطفال الرضع كالحليب السائل أو المجفف واألشربة والعصائر وأنواع البسكويت ومعجون الفاكهة وغيرها من األغذية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة قطع غيار السيارات

صناعية

ندف القطن و التنجيد

صناعية

صناعه المراتب و الفرش

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

تجارية

تجارة االدوية

صناعية

الصناعات الغذائية
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رمز النشاط

النشاط

513109

تجارة مالبس االطفال

02-9309

خباز

يشمل إعادة بيع جميع أنواع مالبس األطفال لألوالد والبنات والمواليد من مالبس نوم وأقمطة وفساتين حفالت وقمصان وسراويل
وغيرها.

515926

تجارة معدات وآالت المطاحن والمخابز

202902

صناعة منتجات الخيزران والغاب والخوص
وماشابهها

02-5122

تجارة أغذية األطفال

وصف

هي إعادة بيع أغذية األطفال كالحليب السائل أو المجفف وغير ذلك من األشربة والعصائر والمواد الغذائية سواء أكانت مجففة أو سائلة.

تجارية

يشمل إعادة بيع المعدات المستخدمة في المطاحن مثل الطاحنات ،الملقمات ،المناخل ،منظفات النخالة ،الخالطات ،قشارات األرز ،ناثرات
البازيال ،كما يشمل أيضا معدات المخابز مثل األفران ،خالطات العجين ،الرقاقات ،مشكالت الكيك.

تجارية

المطاعم والمقاهي

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

يشمل صناعة جميع المنتجات التي يستخدم فيها الخوص أو القش أو الخيزران أو الجريد بخالف األثاث والصناديق واألوعية.

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

هي إعادة بيع الحصر والبسط والسالل واألدوات المنزلية المصنوعة من الخيزران أو الغاب أو الخوص أو القش أو ما يماثلها من مواد بخالف
األثاث.

تجارية

تجارة االثاث

يشمل خبز األنواع التقليدية من الخبز بإستخدام أفران التنور التقليدية.

513925
088-7414

االستشارات المصرفية والمالية

809027

التدريب على الخدمات المصرفية والمالية

289909

صناعة االسالك الشائكة

يشمل التدريب على التخطيط ،التوجيه ،التنظيم ومراقبة األنشطة و الموارد المالية للمؤسسات واألفراد ،ويشمل ذلك خدمات المصارف،
النظرية المالية ،تحليل االستثمار ،االستثمارات واألوراق المالية ،المعاشات ،الوساطة في األوراق المالية.

ُصنع األسالك والسالسل والشباك

ُصنع األسالك والسالسل والشباك

23-5149

تجارة الكيماويات الصناعية األساسية

2420007

صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية

صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية

06-2429

صناعة محاليل البطاريات السائلة

يشمل صناعة المحاليل التي تستخدم لتنشيط التفاعل أو للمحافظة على توازن كثافة الحمض في البطاريات السائلة المستخدمة في توليد
الطاقة الكهربائية للمركبات والمحركات أو لتخزين الطاقة أو البطاريات التي تستخدم لغير ذلك من األغراض والتي تعمل بتفاعل األحماض مع
العناصر المكونة للبطارية.

503006

تجارة البطاريات السائلة

09-5510

نادي الشاطئ

291301

صناعة المساند والتروس

515919

تجارة معدات التجميل والعناية الشخصية

9312017

نادي كرة سلة

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارة منتجات الخيزران والغاب والخوص
وماشابهها

25999

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اآلراء والتوصيات لألفراد والمؤسسات فيما يختص بتخطيط مختلف المسائل المالية والنقدية بما في
ذلك اإلدخار ،التدفقات النقدية ،دراسات الجدوى ،اإلستثمار في المدى القصير والطويل بما في ذلك أسواق األوراق المالية والسلع ،على
أن يتم ذلك بناء األبحاث والدراسات اإلقتصادية والمالية ،كما يشمل اإلستشارات حول أفضل شروط التمويل المقدمة من المصارف وجهات
التمويل وأيضا مسائل اإلقتراض في المدى القصير والطويل وأسعار الفائدة وغيرها.

يشمل صناعة األسالك المعدنية الشائكة لتسوير الممتلكات العامة والخاصة .

هي إعادة بيع المواد الكيماوية الوسيطة مثل الراتنجات والمركبات واألمالح مثل السلفات والكبريتات وماإليها من الكيماويات المستخدمة
في األغراض الصناعية عن طريق تركيبها بمواد أخرى إلنتاج منتجات نهائية كتلك المستخدمة في صناعة األصباغ واألحبار ومواد التجميل
والمنظفات واألسمدة والمبيدات وغيرها من المواد الكيماوية النهائية ,أو في صناعة المعادن ,أو لتطهير المياه وتعقيمها ,أو في صناعة
المواد الغذائية كالمواد الحافظة والملونة والمضافات والنكهات واألرواح أو ماشابه ذلك ,والكيماويات المستخدمة في أغراض حماية البيئة.
نادي كرة سلة

هي إعادة بيع البطاريات السائلة المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية لمحركات المركبات والقوارب والدراجات النارية وغيرها من المكائن
والمعدات أو لتخزين الطاقة الكهربائية أو غير ذلك من األغراض.

يشمل األماكن السياحية التي تقام على الشواطئ أو الجزر على شكل مبان أو مظالت لممارسة األنشطة الترفيهية والرياضية أثناء العطالت
مثل ركوب القوارب ،الدراجات المائية والهوائية ،اإلبحار الشراعي ،التزلج على الماء ،ركوب األمواج ،الغوص ،كما تتوفر مالهي لألطفال وأماكن
الشواء ،إضافة إلى ذلك ،فإن النوادي المبنية تضم المرافق الفندقية األخرى.
يشمل صناعة مساند التحميل العادية ،ومساند التحميل ذات الكريات المعدنية ،والتروس المسننة وتروس التعشيق وغيرها من الوحدات
والعناصر المماثلة المستخدمة في صناعة صناديق تعشيق التروس ونقل الحركة ،وفي محركات وأجهزة قيادة المركبات.

هي إعادة بيع المعدات والتجهيزات التي تستعمل في صالونات التجميل وصالونات الحالقة ومراكز العناية الشخصية وكذلك أجهزة العناية
بالسلوك الصحي مثل معدات نفث الهواء النقي أو المعطر ومعدات االسترخاء التدليك مثل الكراسي واألسرة ،وغرف البخار والسونا ،وغيرها
من األجهزة المماثلة والتي ال تصف كمعدات صحية أو رياضية.

خدمية

االستشارات المصرفية والمالية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

صناعية

صناعية

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 2

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة قطع غيار السيارات

خدمية

االنشطة السياحية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

النوادي الرياضية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

369904

صناعة ادوات ولوازم التجميل والعناية
الشخصية

513962

تجارة ادوات ولوازم التجميل والعناية
الشخصية

172102

صناعة المفارش المنزلية

10-5252

كشك بيع المرطبات

يشمل صناعة المفارش التي تصنع عن طريق القص والتفصيل كأغطية األسرة وأكياس المخدات والبطانيات والبياضات والستائر كما يشمل
ذلك صناعة مفارش المائدة والطاوالت الصغيرة وما إليها.

تجارة الدراجات الهوائية وقطع غيارها
ولوازمها

يشمل إعادة بيع الدراجات الهوائية ذات العجلتين أو أكثر والتي تستخدم للترفيه أو التنقل أو السباقات وكألعاب لألطفال.

تجارية

359200

صناعة الدراجات الهوائية

يشمل صناعة مختلف أنواع الدراجات الهوائية ذات العجلتين أو أكثر والتي تستخدم للترفيه أوالتنقل أو السباقات وكألعاب لألطفال

صناعية

9311008

صالة البلياردو والسنوكر

صالة البلياردو والسنوكر

خدمية

الصاالت و المعارض

صناعية

صناعه الخبز

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

513952

وصف

يشمل صناعة اللوازم المستخدمة في النظافة والعناية بالجسم مثل قطن تنظيف األذن ولوازم تنظيف األسنان كالفراشي واألعواد والخيوط
واألمشاط وفارشي تصفيف الشعر ومقصات تقليم األظافر ومقصات الشعر إلى غير ذلك من اللوازم بخالف صناعة المستحضرات الصيدالنية
ومستحضرات التجميل ،كما يشمل هذا النشاط إنتاج بعض األجهزة التي تستخدم في التجميل والعنايةالشخصية.

هي إعادة بيع األدوات واللوازم الشخصية التي تستخدم في أغراض الزينة والتجميل كالمقصات (للشعر واألظافر) وأدوات الحالقة والفراشي
(للشعر واألسنان والحالقة) واألمشاط والمرايا الصغيرة والمبارد والشعر المستعار وما إلى ذلك من األدوات واللوازم ،كما يشمل األجهزة
المستخدمة لنفس الغرض كمجففات الشعر ومكائن الحالقة ما عدا مستحضرات التجميل فقد صنفت ضمن النشاط رقم (.)5132-06

يشمل المحال التي تقوم بتحضير جميع أنواع المشروبات والعصائر وتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري.

RAKEZ100027

تجارة المنتجات القابلة للتحلل الحيوي

تجارة المنتجات القابلة للتحلل الحيوي

515201

تجارة شرائط التسجيل غير المسجلة

513102
515975

تجارة البطانيات والمناشف والمفارش
المنزلية

هي إعادة بيع شرائط التصوير التلفزيونية (الفيديو) ،وشرائط التسجيل الصوتية (الكاسيت) ،وشرائط التصوير السينمائية (األفالم) غير المسجلة،
وغيرها من الشرائط المستخدمة للتصوير أو النسخ والتسجيل ،وتشمل أيضاَ إعادة بيع األدوات المتعلقة بها كالحقائب وحوامل األشرطة
والمستلزمات األخرى.

تجارة االفران العالية والمصاهر

هي إعادة بيع البطانيات واألغطية ،والمفارش المنزلية كأغطية السرر واألثاث والبياضات ،وكذلك المناشف والفوط ويشمل ذلك المخدات
والمساند وأغطيتها والسلع والمنتجات المماثلة لها.

289936

صناعة غرف الصبغ

242407

صناعة مواد تبييض الغسيل

يشمل صناعة غرف السفع والصبغ من األلواح الحديدية وألواح األلمنيوم المقاومة للحريق والعازلة للحرارة مع تزويددها باألنظمة التي تسمح
بتدوير وتنقية الهواء داخلها وللتسخين والتحكم ،وذلك حتي يمكن خلق بيئة مالئمة لممارسة السفع والصبغ.

351202

صناعة القوارب

361014

تنجيد مقاعد السفن والقوارب

08-9241

نادي كمال أجسام

281204

صناعة المراجل (الغاليات)

289902

صناعة ادوات الرباط ولوازمها

514206

تجارة ادوات الرباط ولوازمها

100079

كتب

03-1541

صناعة البسكويت

يشمل صناعة األنواع المختلفة من البسكويت المملح والمحلى بالخلطات المختلفة.

يشمل إعادة بيع األفران الالفحة التي تستخدم لصهر خامات المعادن إلنتاج المنتجات النهائية.

يشمل صناعة مبيضات الغسيل المعتمدة على عنصر الكلور والتي تعمل على إزالة البقع واآلثار العالقة على األقمشة.

يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على صناعة أجسام القوارب بأنواعها كالتي تستخدم في الصيد أو الرياضات البحرية وكذلك صناعة قوارب
النزهة الصغير والمتوسطة الحجم (اليخوت) ،وذلك من المعادن أو األلياف الزجاجية أو غيرها من المواد باستثناء األخشاب ،كما يشمل ذلك
عمليات تجهيزها وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية لها وتزويدها باألجهزة بحيث تصبح جاهزة لإلستخدام والتشغيل.
تنجيد مقاعد السفن والقوارب بإستخدام المواد القابلة لإلنكماش والعالية الكثافة وتغطينها باألغشية البالستكية حتى ال تتلفها المياه.

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على والمرافق الضرورية لممارسة رياضة كمال األجسام وصقل مواهب
الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.

يشمل صناعة المراجل البخارية التي تستخدم في تسخين المياه بشكل مركزي في المجمعات السكنية واألبنية ،أو النتاج البخار المستخدم في
المطابخ المركزية أو في محال غسل المالبس وكيها باستخدام البخار.

يشمل صناعة األدوات المستخدمة في الرباط كالمسامير العادية والملولبة على اختالف أنواعها والمشدات والبراغي والدبابيس وغيرها ،كما
يشمل لوازمها كالصواميل وحلقات التثبيت والبطانات المستخدمة لمنع االحتكاك.

هي إعادة بيع البراغي والصواميل والدبابيس والمسامير العادية والملولبة وما شابهها وكذلك المشدات ولوازمها كحلقات التثبيت والبطانات
المستخدمة لمنع االحتكاك وغيرها ،كما يشمل السالسل والحلقات المقواة والمثبتات المستخدمة في المواني ومراسي السفن.
كتب

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

تجارية

تجارة االدوية

صناعية

صناعه المراتب و الفرش

تجارية

مجموعة االكشاك
تجارة المعدات الرياضيه
صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

صناعية

تجارة األدوات المنزلية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعه واصالح السفن

صناعية

ندف القطن و التنجيد

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعة العدد المعدنية

تجارية

تجارة مواد البناء

اعالم

النشر
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رمز النشاط

النشاط

وصف

RAKEZ4649020

تجارة الكتب والصحف والمطبوعات

03-9241

نادي بولينج

9311010

صالة بولينج

14-9241

نادي مالكمة

343005

صناعة وسائد المكابح

18/2017/ RAKEZ

فرع كلية إدارة األعمال

خدمات التعليم العالي

21/2017/ RAKEZ

فرع كلية مجتمعة

خدمات التعليم العالي

15-5122

الهوية المؤسسية والعالمة التجارية

تجارة الخبز ومنتجات المخابز

الهوية المؤسسية والعالمة التجارية

01-1541

صناعة الخبز

يشمل تجهيز مختلف أنواع وأشكال الخبز سواء كانت النوع المجهزة من طحين القمح فقط أو األنواع المضاف لها الفواكه والمكسرات
والدهون التي تعمل على تحسين النكهة واللون.

515924

تجارة معدات وآالت صنع الطوب

269502

صناعة الطوب الرملي

هي إعادة بيع المعدات واآلالت التي تستخدم لصنع طوب البناء بأنواعه كالطوب الرملي والطوب األحمر والجبس وغيره ،سواء أكانت تلك
المعدات من النوع القابل للنقل من موقع إلى آخر أو من النوع الثابت في موقع العمل.

514302

تجارة الطوب

100045

استشارات البث

هي إعادة بيع الطوب المستخدم في البناء بجميع أنواعه سواء أكان من اإلسمنت كالطوب الرملي والخرساني أو الجير (الطوب الغضاري) أو
من الجبس والطوب الزجاجي أو غير ذلك من أنواع الطوب المستخدم في البناء.

369905

صناعة المكانس وادوات التنظيف

809047

التدريب على البناء والهندسة المدنية

514300

تجارة مواد البناء

515933

تجارة معدات تنظيف المباني

514208

تجارة عدد وادوات البناء

514332

تجارة مستلزمات تنفيذ مجسمات األبنية و
النماذج الهندسية

19/2017/ RAKEZ
16/2017/ RAKEZ
100008

فرع كلية

فرع جامعة

تجارة الكتب والصحف والمطبوعات

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة التدريب على لعبة البولينج من خالل تطبيق أحدث مناهج التدريس والتدريب العلمية وذلك بهدف
صقل مواهب الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا ,ويشمل ذلك اإلعداد البدني
والمهاري والمعرفي والنفسي ،كما يشترط أن توفر هذه المنشآت التسهيالت والمرافق الضرورية لممارسة التدريب.
صالة بولينج

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي والمرافق الضرورية لممارسة رياضة المالكمة وصقل مواهب الرياضيين
وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.

يشمل صناعة الوسائد أو البطانات (السفايف) المستخدمة لمقاومة االحتكاك في أنظمة المكابح (الفرامل) في السيارات والمركبات باختالف
أنواعها وأحجامها.
خدمات التعليم العالي
خدمات التعليم العالي

هي إعادة بيع الخبز بأنواعه وكذلك غيره من منتجات المخابز كالكعك والبسكويت والخبز المجفف.

يشمل صناعة الطوب الرملي (الطابوق) المفرغ أو غير المفرغ من االسمنت المخلوط بالرمل العادي أو الرمل الحجري.

استشارات البث

يشمل صناعة األدوات والعدد واللوازم المستخدمة في تنظيف األرضيات والمنازل واألبنية واألثاث والمعدات المنزلية بشكل عام ويشمل
ذلك المكانس بأنواعها والمقشات والجواريف ومساحات األرضيات والزجاج والفراشي المستخدمة لتنظيف األرضيات أو المالبس أو األواني
وصناديق جمع القمامة وما الى ذلك من األدوات والمستلزمات المستخدمة في التنظيف.

يشمل التدريب على العلوم والتقنيات المتعلقة بعمليات تركيب وتشييد وصيانة األبنية السكنية و الصناعية و التجارية وتجهيزاتها بما في ذلك
تشييد المباني والجسور والطرق ،نجارة األبنية ،أعمال األرضيات والجدران ،أعمال السباكة ،كما يشمل أعمال الهندسة المدنية التي تتضمن
التخطيط والتصميم واالختبار لألبنية واإلنشاءات ،نظم النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي ،هندسة الموانئ وغيرها.

هي إعادة بيع المواد والمستلزمات واألدوات التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد مما هو مذكور بالتفصيل في البنود الالحقة من هذا
الفصل.

يشمل إعادة بيع المعدات التي تستخدم في تنظيف المباني داخليا وخارجيا.

هي إعادة بيع األدوات والمعدات الصغيرة التي تستخدم في عمليات البناء المختلفة كالمجاريف والمعاول وأدوات التكسية وتدخل من
ضمنها تلك التي تكون أجزاء منها أو بكاملها مصنوعة من مواد أخرى كالخشب أو البالستيك.

يشمل إعادة بيع النماذج المجسمة المصغرة لألبنية والمشروعات اإلنشائية ،أو النماذج واألشكال والتصاميم الهندسية بأنواعها كتصاميم
األدوات واألواني والمركبات واألجهزة وغيرها والتي تجسد أشكاال تصويرية لما سيبدو عليه الشكل بعد إتمام بنائه أو تصنيعه.

نوع الرخصة
تجارية

مجموعة النشاط

تجارة الكتب والصحف والمطبوعات

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

الصاالت و المعارض

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تعليمية

خدمات التعليم العالي

تعليمية

خدمات التعليم العالي

تعليمية
تعليمية
اعالم

خدمات التعليم العالي
خدمات التعليم العالي

الخدمات التسويقية واإلعالمية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعه الخبز

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

اعالم

خدمات دعم البث

صناعية

صناعه االدوات المنزليه المعدنيه

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجارة مواد البناء
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
وصف

رمز النشاط

النشاط

742124

الهندسة الميكانيكية للمباني

281103

صناعة االشغال المعدنية للمباني

514305

تجارة االشغال المعدنية لالبنية

281113

صناعة االشغال الفوالذية لالبنية

742171

هندسة كهرباء المباني

742179

كفاءة الطاقة في المباني

501002

تجارة الحافالت والشاحنات والقاطرات

47/2017/ RAKEZ

تحليل األعمال

هي اعادة بيع الحافالت (الباصات) المعدة لنقل الركاب بشكل جماعي باختالف حجومها وكذلك القاطرات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع
ومواد البناء وصهاريج نقل المواد السائلة وغيرها من سيارات ومركبات النقل باختالف حجومها وأنواعها.

17-7010

مركز األعمال

54/2017/ RAKEZ

التدريب على األعمال التجارية

هو عبارة عن مجمع يضم العديد من المساحات المكتبية التي يتم تأثيثها و تزويدها بالدعم الفني والخدمات المكتبية لتصبح بيئة مناسبة
للممارسة األعمال ،ويوفر المجمع خدمات اإلستقبال ،الخدمات الهاتفية والبريدية ،اإلنترنت ،غرف اإلجتماعات ،خدمات السكرتارية بما في
ذلك  ،ترتيب حجوزات السفر واالنتقال في الطائرات أو السيارات أو االقامة في الفنادق كما يشمل متابعة وإنجاز المعامالت التجارية الخاصة
بالمنشآت المستاجرة بالمركز لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها ،يشترط أال تزيد مدة بقاء المنشأة داخل المركز عن  4أعوام.

مهام فردية مهنية

48/2017/ RAKEZ

تخطيط األعمال التجارية

مهام فردية مهنية

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية لألنظمة الميكانيكية المستخدمة في المباني ،ويشمل ذلك إعداد الدراسات
الهندسية األولية والنهائية لألعمال الميكانيكية لمشروعات األبنية بما في ذلك مختلف األنظمة ذات العالقة مثل تكييف الهواء والتبريد،
التهوية والتدفئة وتزويد المياه الباردة والساخنة ،الصرف الصحي ،الحماية من الحريق ،أنظمة ،الغاز ،المضخات ،البخار ،المسابح وغيرها من
األنظمة الميكانيكية في المباني.

يشمل صناعة جميع أنواع األشغال المعدنية لألبنية والمحال التجارية كصناعة األبواب والنوافذ المعدنية وواجهات العرض والحواجز واألسوار
المعدنية للساللم والحدائق والشرفات ،وكذلك صناعة الديكورات ولوازم التصميمات الداخلية المعدنية ،الستائر المعدنية والبوابات وخزانات
المياه العلوية وشباك حماية النوافذ وأغطية مجمعات تصريف المجاري ومجمعات األسالك والكوابل وحواف درجات الساللم وغيرها من
األشغال المماثلة سواء أكانت مصنوعة من الحديد أو األلمنيوم أو النحاس أو غيرها من المعادن التي يتم صنعها بأسلوب الصب أو تقطيع
األلواح والمقاطع.

هي إعادة بيع األبواب والنوافذ المعدنية المصنوعة من األلمنيوم أو الحديد أو النحاس ،كما يشمل غير ذلك من األشغال المعدنية التي
تستخدم في المباني كالساللم والحواجز المستخدمة في الشرفات والحدائق والطرق ،كما يشمل ذلك األلواح والمواد المعدنية المستخدمة
في تكسية األبنية ،وكذلك مواد الديكورات المصنوعة من المعادن وأغطية مجمعات تصريف المجاري ومجمعات االسالك والكوابل وحواف
درجات الساللم.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

خدمية

خدمات هندسية اخرى

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

فردية  /مهنية

مجاالت أخرى

خدمية

العقارات

إدارة الفعاليات التجارية

فردية  /مهنية

اعالم

مجاالت أخرى

04-82990

الخدمات األدارية لرجال االعمال

خدمية

خدمات الدعم لألعمال

02-1520

صناعة الزبد الطبيعي

يشمل المنشآت التي توفر لرجال األعمال خدمات السكرتارية واالختزال الضرورية وتحرير محاضر الجلسات ألعمالهم واجتماتهم ،وكذلك إدارة
بعض شؤونهم مثل تنظيم مواعيدهم واستقبالهم وترتيب اجتماعاتهم مع االطراف االخرى باالضافة إلى ترتيب حجوزات السفر واالنتقال في
الطائرات أو السيارات أو االقامة في الفنادق وغيرها.

فردية  /مهنية

مجاالت أخرى

289926

صناعة حماالت الكابالت ولوازمها

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

03-5520

بيع الوجبات الخفيفة

يشمل صناعة الحماالت والدعامات التي تستخدم لحمل وتمديد الكابالت واألسالك داخل األقنية أو المسارات المعلقة في األبنية
واإلنشاءات والتي تصنع من المعادن مثل األلمنيوم أو الفوالذ المطاوع أو الصلب أو الزجاج واأللياف المقواة بالبالستيك ويشمل ذلك
إنتاج المقاطع الحاملة واألسطح أو الصواني والزوايا وصفائح الحماية والوازم التثبيت والتركيب ،كما يشمل هذا النشاط عمليات تكسية هذه
الحماالت بمواد واقية من الصدأ والتآكل.

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

المطاعم والمقاهي

100016

إدارة الفعاليات التجارية

يشمل صناعة جميع أنواع األشغال المصنوعة من الفوالذ لألبنية والمحال التجارية كصناعة األبواب والنوافذ وواجهات العرض والحواجز
واألسوار للساللم والحدائق والشرفات ،وكذلك صناعة الديكورات ولوازم التصميمات الداخلية.

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية الكهربائية واإللكترونية لألبنية ،ويشمل ذلك إعداد الدراسات الهندسية
األولية والنهائية ألعمال الكهرباء واإللكترونيات لمشروعات األبنية وأعمال التصميم الداخلي وتنسيق المواقع لها.

يشمل تقديم اإلستشارات وإعداد التصاميم الهادفة لتعزيز كفاءة إستخدام وترشيد إستهالك الطاقة في المباني من خالل اإلستغالل األمثل
للموارد وإيجاد الحلول المناسبة للتقليل من هدر الطاقة الكهربائية والمياه والموارد األخرى ،واألنظمة المستهدفة بهذه الخدمات تشمل
أنظمة التكييف والتهوية والتبريد ،أنظمة أإلضاءة ،أنظمة المحركات من مصاعد ومضخات مياه ،أنظمة المياه.

مهام فردية مهنية

يشمل صناعة الزبد من قشدة الحليب المخمر وغير المخمر عن طريق بسترة قشدة الحليب و خضها.

يشمل محال الكافتيريا التي تقوم بإعداد بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور.

خدمات إدارة الفعاليات
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

300003

صناعة اآلالت الحاسبة

515953

وصف

تجارة اآلالت الحاسبة وقطع غيارها

يشمل إعادة بيع اآلالت والمعدات التي تستخدم في العمليات الحسابية.
نادي جمباز

يشمل صناعة اآلالت والمعدات التي تستخدم في العمليات الحسابية.

9312024

نادي جمباز

513944

تجارة لوازم وادوات الرحالت

242907

صناعة الشموع

هي إعادة بيع األدوات واللوازم التي تستخدم في الرحالت والنزهات كأدوات حفظ الطعام والشراب واإلنارة والخيام الخاصة بالرحالت
والمفارش والمالبس واألحذية والعدد واألدوات وغيرها من اللوازم التي تستخدم عادة أثناء الرحالت والنزهات أو التخييم.

05-5122

تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة

هي إعادة بيع األغذية الصالحة لإلستهالك من فواكه وخضار ولحوم وغيرها من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والمحفوظة في علب
معدنية محكمة الغلق أو مجمدة أو محفوظة في عبوات بالستيكية أو خشبية أو ورقية أو زجاجية وتستثنى منها األغذية المذكورة في البنود
السابقة والالحقة من هذا الفصل.

181007

صناعة اغطية الرأس والقبعات

519003

تجارة اغطية العبوات والقوارير

يشمل صناعة أنواع أغطية الرأس المختلفة للرجال واألوالد كالشماغ (الغتر) ،والطاقيات والقلنسوات وأغطية الرأس والوجه النسائية كالحجاب
والنقاب وما إليها ،كما يشمل صناعة القبعات بمختلف أشكالها المصنوعة من المنسوجات.

515990

تجارة انظمة التحكم بانبعاث الكربون

02-1554

صناعة المياه الغازية

يشمل المنشآت المتخصصة في تجارة األنظمة والوحدات التي تساعد على خفض الكربون والغازات األخرى الناشئة عن اإلحتباس الحراري,
ويشمل تقديم هذه األنظمة للمنشآت الصناعية بغرض تطوير وتحسين ممارساتها مما سينعكس في خفض إنبعاث الغازات وبالتالي
المحافظة على البيئة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

خدمية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

النوادي الرياضية

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعة البطاقات والمغلفات

يشمل صناعة بطاقات التهنئة والدعوة غير المطبوعة ،كما يشمل صناعة مغلفات الرسائل بجميع أحجامها وأنواعها.

صناعية
صناعية

صناعة وتعبئة المياه

281205

صناعة احوية الشحن

يشمل صناعة حاويات الشحن ذات األحجام واألنواع المختلفة إلستخدامها في عمليات تخزين ونقل البضائع.

صناعية

514217

تجارة احوية الشحن

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

252017

صناعة بطانات السجاد

يشمل إعادة بيع حاويات الشحن ذات األحجام واألنواع المختلفة إلستخدامها في عمليات تخزين ونقل البضائع من موقع إلى موقع سواء عن
طريق البحر أو الجو أو القطارات أو الشاحنات.

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

صناعية

صناعة السجاد والحصر

172201

صناعة السجاد

صناعية

صناعة السجاد والحصر

تجارية

تجارة االثاث

صناعة المسبوكات الحديدية

يشمل صناعة المسبوكات من الحديد والصلب أو الزهر ويتضمن ذلك صناعة المنتجات المسبوكة المختلفة كاألدوات الصحية وغيرها.

صناعية

صناعات معدنية اخرى

515931

تجارة معدات المطاعم والمطابخ المركزية

هي إعادة بيع اآلالت ومعدات المطابخ المركزية المستخدمة عادة في الفنادق و المطاعم والمستشفيات لتحضير الوجبات الغذائية وحفظها
وتقديمها مثل المواقد والشوايات و الغساالت وغرف التبريد أو التجميد والخزانات المعدنية والمستخدمة في التسخين أو التبريد ( واجهة
زجاجية ) ومعدات تحضير الطعام مثل طاوالت السلطات ،عارضات الطعام واألشربة ،األحزمة اآللية لنقل األطباق أو الوجبات وغيرها من
المعدات واآلالت ذات العالقة.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

08-5211

تعهدات تزويد بالوجبات الغذائية الجاهزة

تجارية

التموين الغذائي

252018

صناعة االقراص المدمجة

صناعية

صناعة وصيانة الطارات الخفيفة

210902

513105

تجارة السجاد

4520005

إصالح كهرباء السيارات

100050

وكالة إختيار الممثلين

273102

يشمل إنتاج قناديل الشمع بأشكال وألوان وأحجام مختلفة من الشمع الطبيعي أو الصناعي سواء استخدمت لإلضاءة أو الزينة.

يشمل إعادة بيع أغطية العبوات والقوارير المستخدمة في حفظ المواد الغذائية والمواد األخرى.

يشمل إضافة غاز الكربون إلى المياه المعدنية وتعبئتها بعد ذلك في زجاجات أو عبوات محكمة الغلق.

يشمل صناعة بطانات تبطين السجاد لإلحتفاظ به بصورة جيدة.

يشمل صناعة السجاد من األلياف المختلفة ،ويقصد بها سجاد األرضيات (الموكيت) وكذلك قطع الديكور ،وال يشمل ذلك صناعة السجاد
المشغول يدوياً.
هي إعادة بيع السجاد بأنواعه سواء المستخدم منه في تغطية األرضيات (الموكيت) ،أو القطع المستخدمة للديكور والمصنوعة آلياً.

يشمل صيانة وإصالح األجزاء المختلفة لنظام الكهرباء الذي يتحكم في تشغيل والتحكم في أداء األجزاء المختلفة من السيارة.
وكالة إختيار الممثلين

يشمل المنشآت التي تقوم بتعهدات تزويد المؤسسات والشركات كالمدارس والمعاهد والمستشفيات وشركات الطيران والنقل البحري
والمقاولين وغيرها بالوجبات الغذائية الجاهزة التي يتم تحضيرها وإعدادها في مطابخ خاصة بالمنشأة وتكون مجهزة بالمعدات والتجهيزات
الالزمة لتحضير تلك الوجبات وتعبئتها وتغليفها ونقلها.

يشمل صناعة األقراص المدمجة المرئية والصوتية وكذلك القابلة لتخزين المعلومات أو النسخ والحذف أو التي تستخدم كبطاقات تعريف ،كما
يشمل صناعة المحافظ واألغطية البالستيكية لحفظ تلك األقراص.

تجارية
اعالم

صناعة الورق ومشتقاته

مهنيـ ـ ـ ـ ــة 2

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

13/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

514303

تجارة االسمنت والجبس

269508

صناعة المشغوالت االسمنتية

514309

تجارة المنتجات االسمنتية

يشمل صناعة القطع والمشغوالت االسمنتية التي تستخدم في األبنية والديكورات الداخلية بطريقة الصب المسبق في قوالب كاالعمدة
وحواجز الساللم والشرفات والقواطع الشبكية ،وأحواض الزهور والتماثيل والمجسمات وما اليها.

291910

صناعة معدات تكييف الهواء المركزية

281106

صناعة مستلزمات انظمة تكييف الهواء
المركزية

يشمل صناعة معدات ومكونات أجهزة التكييف المركزية مثل المكائن ،مجاري الهواء ،العوازل الداخلية والخارجية وعوازل الصوت ،موزعات
الهواء ،مفاتيح التشغيل وغيرها.

515977

تجارة معدات التهوية وتنقية الهواء
المركزية

513910

تجارة الخزف والصيني

269203

صناعة البالط الفخاري (السيراميك)

03-1531

أنتاج األغذية الجافة من الحبوب

289910

صناعة السالسل والجنازير

315006

صناعة الثريات

513916

تجارة الثريات

20001

انتاج الفحم النباتي وتعبئته

14-1513

صناعة الذرة المنفوخة

يشمل إنتاج الفحم النباتي عن طريق اإلحراق البطئ لألخشاب والتي تتم في األفران المخصصة لذلك إلستعماله كوقود إلنتاج الطاقة أو
لألغراض المنزلية مثل التدفئة والطهي والشواء.

صناعة الجبن

يشمل تجهيز الذرة المنفوخة والمقرمشة المغطاة بالجبن أوبالمساحيق المنكهة بالجبن.

يشمل صناعة أنواع األجبان المختلفة من األلبان ذات الجودة العالية عن طريق بسترة اللبن وتنقيته ثم إضافة المواد التي تساعد على التجبن.

01-2412

صناعة األسمدة الكيماوية

يشمل صناعة األسمدة األزوتية والفوسفاتية والبوتاسية بأنواعها أما المنشأت التي تعمل أساس في إنتاج اليوريا فتصنف في الفصل 2411
(صناعة الكيماويات األساسية).

01-5149

تجارة األسمدة الكيماوية

12/2017/ RAKEZ

إستشارات في المواد الكيميائية

إستشارات في المواد الكيميائية

16-6023

نقل الكيماويات ومخلفاتها

11-2411

خلط المواد الكيماوية

يشمل المنشآت التي تقوم بالنقل بالشاحنات والصهاريج الخفيفة والثقيلة والمجهزة لنقل الكيماوية ومخلفاتها التي تشكل خطرا على اإلنسان
والبيئة مما يحتم وضع ضوابط صارمة عند نقلها.

03-1520

02/2017/ RAKEZ

تجارة المواد الكيميائية

وصف

هي إعادة بيع اإلسمنت والجبس الخام قبل تشكيله ،وال تدخل منتجاتها المصنعة تحت النشاطين أرقام  5143-09أو  5413-10ضمن هذا
النشاط.

هي إعادة بيع جميع المنتجات المصنوعة أساساً من مادة اإلسمنت باستثناء ما هو مذكور في بنود منفصلة من هذا الفصل.

يشمل صناعة قنوات أنظمة تكييف الهواء المركزية ولوازم تثبيتها ،وكذلك أغطية فتحات التهوية ،وشبكات تنقية الهواء (المصافي) ولوازم
امتصاص الصوت واالهتزازات وغيرها من المستلزمات الضرورية لتركيب معدات وأنظمة تكييف الهواء المركزية وتشغيلها

هي إعادة بيع معدات التهوية وتنقية الهواء من الشوائب واألدخنة والمواد الصلبة العالقة والغبار والمستخدمة في المصانع والورش
والمستودعات ،وكذلك أجهزة التهوية المركزية المستخدمة في األبنية ذات البيئة المغلقة ،أما األجهزة التي تستخدم في المنازل فقد صنفت
تحت النشاط رقم .5134-10
هي إعادة بيع جميع األدوات واألواني والتحف المنزلية المصنوعة من الخزف أو من الصيني.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة االدوات المنزليه

يشمل صناعة البالط المستخدم في األرضيات وتكسية الحوائط في الدور السكنية والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها والمصنوعة من الفخار
صناعية
(السيراميك) كما يشمل صناعة البالط القيشاني والبالط المصنوع من أنواع الرخام واألحجار الطبيعية أو االصطناعية المماثلة.
ويشمل تهيئة الحبوب والغالل وتصنيعها إلنتاج مواد األغذية الجافة منها كإنتاج حب الهريس والجريش والسميد والكورن فلكس والكويكر
وغيرها.

يشمل صناعة السالسل المعدنية من الوصالت المترابطة إلستخدامها في السحب والرفع كما يشمل الجنازير المصممة لنقل الطاقة في
المكائن الصناعية والزراعية والدراجات الهوائية والتي تحتوي على وصالت تتشابك مع أسنان العجالت المسننة الموجودة داخل تلك المكائن.
يشمل صناعة الثريات ذات األنواع والتصاميم المختلفة سواء كانت من النوع الفاخر المطلي بالمعادن الثمينة والمزين بالكريستال الفاخر أو
النوع المطلي بالمعادن األخرى والمزين بالزجاج العادي.

يشمل إعادة بيع الثريات ذات األنواع والتصاميم المختلفة سواء كانت من النوع الفاخر المطلي بالمعادن الثمينة والمزين بالكريستال الفاخر أو
النوع المطلي بالمعادن األخرى والمزين بالزجاج العادي.

هي إعادة بيع المركبات الكيماوية التي تحضر صناعيا وتحتوي على عناصر غذائية للنباتات وهي اما بسيطة تحتوي على عنصر سمادي واحد أو
مركبة تحتوي على أكثر من عنصر سمادي.
تجارة المواد الكيميائية

يشمل خلط المركبات الكيماوية إلنتاج مادة أو مواد كيماوية جديدة باإلستفادة من التفاعالت الكيماوية التي تحدث عند خلط تلك المواد.

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

صناعية

صناعه معدات االناره

تجارية

غير تابع للمجموعات

صناعية

انشطة صناعية منفصلة

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعة االعالف واالسمدة

تجارية

صناعة الكيماويات

خدمية

صناعة الكيماويات

تجارية

صناعة الكيماويات

تجارية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعة الكيماويات

14/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

06-6302

تخزين المواد الكيماوية

05-9241

نادي شطرنج

809064

التدريب على تطوير مهارات األطفال

181003

صناعة مالبس االطفال

يشمل المراكز التي يتركز نشاطها على تقديم الخدمات التعليمية الالزمة إلثراء وتطوير المهارات الحياتية للطالب ،وذلك عبر تزويدهم باألدوات
المكملة للتعليم المدرسي النظامي ،ويختلف محتوى المناهج التي تقدمها هذه المراكز عن مناهج التعليم المدرسي ،كما ال تستهدف هذه
الخدمات حصول الطلبة على مؤهالت التعليم المدرسي أو مساعدتهم في اجتياز االختبارات المدرسية.

32-8519

مركز تأهيل أطفال التوحد

يشمل المراكز التي تقوم بالخدمات المتخصصة لألشخاص الذين يعانون من التوحد وأسرهم ومن يعتني بهم ،ويشمل ذلك توفير الخدمات
النفسية والتأهيلية والرعاية السليمة والدعم لهم ،فضال عن تطبيق الخطط التربوية التي تحتوى على المهارات األساسية التي منها المهارات
خدمية
اإلدراكية والتقليد والمهارات العاطفية واالجتماعية ومهارات اللعب والترفية ومهارات اللغة والتواصل والمهارات الحركية والمهارات األكاديمية
ما قبل األكاديمية.

181004

صناعة المالبس الداخلية لالطفال

وصف

يشمل عمليات تخزين المواد الكيماوية في حاويات و أوعية ذات أحجام و أشكال مختلفة وتكون مصنوعة من مواد مقاومة لنوع الكيماويات
المخزنة وال تتأثر بالعوامل الخارجية المحيطة بها مثل الحرارة والبرودة والضغط.

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على والمرافق الضرورية لممارسة لعبة الشطرنج وصقل مهارات المهتمين
بها وإعدادهم لخوض المنافسات التي تقام في هذا المجال بغرض التفوق إقليميا ودوليا.

يشمل صناعة األقمطة ومالبس النوم ومالبس وفساتين الحفالت والقمصان والسراويل.

يشمل صناعة المالبس الداخلية لألطفال المصنوعة من األقمشة المنسوجة والمحبوكة وغيرها والتي تلبس تحت المالبس الخارجية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

خدمية

النوادي الرياضية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة المالبس والمفارش
العيادات الطبية

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

صناعة منتجات التبغ

01-46309

تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته  -بالجملة

تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته  -بالجملة

515932

تجارة معدات تنظيف المدن

يشمل إعادة بيع المعدات المستخدمة في تنظيف الشوارع والمتنزهات واألسواق واألحياء السكنية.

تجارية

االستشارات الهندسية المدنية و المعمارية والديكور

خدمية

خدمية

يشمل المنشآت المتخصصة في مجال إستقبال جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بحركة الطيران المدني للشركات األعضاء وذلك وفق
نظام معلوماتي معين وإتاحة هذه المعلومات لتلك الشركات األعضاء لإلستفادة منها في شؤون حركة طائراتها أو رحالتها الجوية أو
المتعلقة منها بحجوزات المسافرين التابعين لشركة معينة منها.

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

االستشارات في مجال االعمال المدنية والمواصالت

خدمية

خدمية

يشمل بيع السيارات التقليدية التي تتميز بتصميمها الراقي وموصفاتها الهندسية الرفيعة ودقة صناعتها فضال عن أسعارها المرتفعة عند
إنتاجها وندرتها لقلة العدد المنتج منها ،والعوامل التي تحدد تصنيف السيارة ككالسيكية تشمل المحافظة على أجزاء السيارة األصلية مثل
المحرك ،هيكل السيارة األصلي والملحقات الفاخرة ،أنظمة المكابح والتعشيق والتزييت وغيرها.

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

خدمية

النوادي الرياضية

01-12000
71102

(صناعة لفافات التبغ (السجائر

االستشارات الهندسية المدنية و
المعمارية والديكور

11-6303

خدمات المعلومات المتعلقة بحركة
الطيران المدني

71107

االستشارات في مجال االعمال المدنية
والمواصالت

501009

تجارة السيارات الكالسيكية

269201

صناعة الطوب االحمر

292905

صناعة انظمة الغرف المعقمة

515980

تجارة انظمة الغرف المعقمة

269512

صناعة الكلنكر

369903

صناعة عالقات المالبس

9312026

نادى للتدريب على الرماية

513938

9312027

تجارة عالقات المالبس

نادي للتدريب على األسكواش

(صناعة لفافات التبغ (السجائر

يشمل صناعة الطوب األحمر عن طريق خلط الطين والماء حتى درجة التماسك المطلوبة ثم تشكيل الخليط عبر القوالب المعدنية ثم الحرق
في األفران إلكسابه الصالبة.

يشمل صناعة أنظمة الغرف المعقمة التي تصمم لتكون خالية من ملوثات الهواء والبيئة الداخلية مثل الغبار ،المكروبات والهباء التي يحملها
الهواء ،وذلك إلستخدامها في مجاالت التصنيع والبحث العلمي حيث تتطلب التحكم في درجة التلوث

يشمل إعادة بيع أنظمة الغرف المعقمة التي تصمم لتكون خالية من ملوثات الهواء والبيئة الداخلية مثل الغبار ،المكروبات والهباء التي يحملها
الهواء ،وذلك إلستخدامها في مجاالت التصنيع والبحث العلمي حيث تتطلب التحكم في درجة التلوث

يشمل صناعة الكلنكر بعد جمع الحجر الجيري والصلصال والرمل من المحاجر المجاورة للمصنع ثم تحليلها وخلطها مع بعضهما البعض بنسب
يحددها المختبر ثم طحنهما وتمريرها عبر الفرن الذي تبلغ درجة حرارته حوالي °1430م إلنتاج الكلنكر.
تشمل صناعة العالقات المعدنية والخشبية والبالستيكية لتعليق البدل والجاكتات والمالبس األخرى عليها للمحافظة عليها من التغضن.

تجارية

تشمل إعادة بيع العالقات المعدنية والخشبية والبالستيكية لتعليق البدل والجاكتات والمالبس األخرى عليها للمحافظة عليها من التغضن.

تجارية

نادي للتدريب على األسكواش

خدمية

نادى للتدريب على الرماية

بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالجملة
تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

مجموعة المالبس الجاهزة

النوادي الرياضية
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

512121

تجارة الفحم والحطب

02-1543

صناعة الحلويات من الكاكاو والشيكوالته

19-1549

تحميص البن (القهوة) وطحنه وتعبئته

يشمل صناعة الحلويات التي يدخل في إنتاجها الكاكاو والشيكوالته بما في ذلك تكسية أنواع المكسرات أو البسكويت أو الفواكه بالشيكوالته
أو الكاكاو ,كما يشمل هذا النشاط إنتاج الحلويات المحشوة بالكاكاو أو الشيكوالته.

02-5520

مقهى

13-5122

تجارة البن (القهوة)

يشمل المحال التي يقتصر نشاطها على تقديم القهوة والشاي ,والمشروبات الساخنة األخرى ،باإلضافة للعصائر والبسكويت وبعض أنواع
الشطائر والكعك والحلوى والمثلجات

02-6302

التخزين المبرد

291908

صناعة غرف التخزين المبردة

803002

كلية جامعية

4610010

وسيط تجاري

01-64990

االستثمار في المشروعات التجارية و
تأسيسها و ادارتها

13-77300

تأجير المعدات التجارية واآلالت المهنية

742121

هندسة االتصاالت

803003

كلية مجتمع

81/2017/ RAKEZ

موفر خدمات الشركات

8690004

معمل ُصنع االجهزة التعويضية

08-2411

صناعة المركبات الكيماوية الصناعية

2011018

صناعة المركبات العضوية األساسية

515103

تجارة مستلزمات الحاسب اآللي ومعالجة
البيانات

وصف

يشمل إعادة بيع جميع أنواع الحطب و الفحم مثل الفحم النباتي والمضغوط والفحم الحجري والتي تستخدم في التدفئة والطهي وفي
المصانع .

يشمل تحميص وطحن القهوة وتعبئتها في عبوات محكمة الغلق أو في أكياس بغرض التسويق التجاري.

هي إعادة بيع حبوب البن المجفف (القهوة) سواء أكانت بشكل سائب أو بعد تعبئتها في عبوات ذات أوزان مختلفة.

يشمل المنشآت المتخصصة التي توفر التسهيالت المجهزة للتبريد أو التجميد والتي تستخدم في تخزين المواد الغذائية أو غيرها من المواد
السريعة التلف أو التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

يشمل صناعة الغرف المجهزة للتبريد أو التجميد والتي تستخدم في تخزين المواد الغذائية أو األدوية أو غيرها من المواد السريعة التلف
أو التأثر بارتفاع درجات الحرارة وذلك لألغراض التجارية أو الصناعية ،كما يشمل الثالجات والمجمدات المستخدمة في المحال التجارية لحفظ
المنتجات من المواد الغذائية وعرضها ،وكذلك ما يماثلها من المعدات والتجهيزات المستخدمة في المحال والمرافق العامة ،أما الثالجات
والمجمدات المستخدمة لألغراض المنزلية فقد صنفت ضمن النشاط .2930-03

يشمل المؤسسات العلمية والتعليمية المستقلة عن الجامعات والتي تدرس فيها عدة فروع مختلفة من فروع المعرفة والعلوم التطبيقية
واإلجتماعية في المستوى الجامعي وفوق الجامعي (الدراسات العليا) وفقاً لألنظمة والمناهج الدراسية المتعارف عليها ،كما تتوفر بها
مقومات البحث العلمي وإعداد البحوث والدراسات العلمية وتقوم بمنح طلبتها الشهادات والدرجات العلمية الجامعية أو فوق الجامعية
البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد

يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها أو توفير اإلستثمارات المالية الالزمة لتأسيس
المشروعات التابعة والتي تزاول األنشطة التجارية المختلفة والنقل والمقاوالت والتمويل وماإليها من مجاالت اإلستثمار في المشروعات
التجارية أو المساهمة فيها كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة وتنظيم شؤونها.
تأجير المعدات التجارية واآلالت المهنية

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول نقل الصوت والبيانات والنصوص والصورة عن طريق البنى التحتية
لإلتصاالت السلكية والالسلكية ،بما في ذلك أنظمة التحويل والنقل لإلتصال عبر الخطوط الرضية أو الميكروويف أو كالهما ،شبكات الهاتف
الخليوي واألجهزة الالسلكية األخرى
يشمل الكليات العلمية والفنية التي تقدم خدمات التعليم والتأهيل لما بعد التعليم الثانوي لمدة سنتين أو أكثر وتقوم بمنح شهادات دبلوم
في المجاالت العلمية والفنية واالدارية المختلفة التي تقوم بتدريسها.

يشمل المنشآت التي تقوم بالعديد من الخدمات اإلدارية الهادفة إلى مساعدة المؤسسات والشركات األخرى الراغبة في ممارسة األعمال
في دبي في القيام باإلجراءات المطلوبة للتسجيل والحصول على التراخيص الالزمة من الجهات الرسمية ،مساعدة تلك الشركات في الحصول
على شراكات مع الشركات األجنبية ،تقديم أعمال السكرتارية والخدمات المتعلقة بها ،ال يحق لهذه المنشآت تقديم أي نوع من الخدمات
المتعلقة بالخدمات القانونية.
هو منشأة مساندة معدة إلعادة التأهيل وذلك بتقديم بدائل صناعية لألطراف البدنية المفقودة أو المصابة أو أجهزة تعويضية أو مساندة
لتخفيف اآلم المرضى ومساعدتهم على الحركة والسير وحسب تعليمات الطبيب المعالج.

يشمل صناعة الكيماويات من المركبات واألمالح والمواد المختلفة والتي تكون على هيئة مساحيق أو بلورات أو محاليل أو غيرها والتي
تستخدم بشكل مباشر في عمليات إجراء اإلختبارات والتحليل والتجارب الكيماوية أو في تطهير المياه وتعقيمها أو في إنتاج الغازات أو
األسمدة أو غيرها من المنتجات الصناعية بخالف الراتينجات اإلصطناعية.
صناعة المركبات العضوية األساسية

هي إعادة بيع األشرطة واألقراص الممغنطة وأشرطة وأحبار الطابعات وأوراق الطباعة وغيرها من المواد والمستلزمات المستخدمة في
تشغيل الحاسبات اآللية أو في حفظ البيانات.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

صناعية

صناعه الخبز

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تجارية

المطاعم والمقاهي

تجارية

مطحنه

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تعليمية

خدمات التعليم العالي

تجارية

البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد

تجارية

اإلستثمار

تجارية

تأجير اآلالت والمعدات والسلع الحقيقية

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

تعليمية

خدمات التعليم العالي

خدمية

خدمات مهنية

خدمية

خدمية

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

تجارية

مجموعة االلكترونيات
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

300001

تجميع اجهزة الحاسب االلي

721001

استشارات اجهزة الحاسب اآللي

515101

تجارة تمديدات شبكات الحاسب اآللي

515104

تجارة اجهزة الحاسب اآللي ولوازمه

722906

التصميم بالحاسب اآللي

809006

التدريب على علوم الحاسب اآللي

809005

التدريب على مهارات الحاسب اآللي

وصف

يشمل تجميع أجهزة الحاسب اآللي العادية والمحمولة وذلك بتجميع مكوناتها من شاشات عرض ولوحات مفاتيح وخوادم وغيره والتي قد
تكون من مصادر مختلفة.

يشمل المؤسسات التي تقدم االستشارات للمؤسسات والشركات وتقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بتحليل احتياجات تلك المؤسسات
والشركات من أجهزة الحاسب اآللي وبرامجه وتقديم أفضل الحلول لها ،ويشمل ذلك اختيار نوعية البرامج ومواصفات األنظمة التشغيلية التي
تتفق مع طبيعة نشاط المؤسسة ،وتحضير غرف الكمبيوتر وتحضير وثائق مناقصات شراء األجهزة وتقييم العروض ،إلى غير ذلك من الخدمات
واالستشارات ذات العالقة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

مجموعة االلكترونيات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

59/2017/ RAKEZ

خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات

يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تقديم خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلومات واإلتصاالت الخاصة بالمؤسسات والشركات األخرى
وذلك بتوفير المناخ التشغيلي المناسب لتلك النظم وأجهزتها باإلضافة إلى تقديم خدمات الصيانة لها وربطها بشبكات اإلتصال الضرورية
لعملها.

فردية  /مهنية

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

56/2017/ RAKEZ

تصميم نظم وبرامج الحاسب األلي

تصميم نظم وبرامج الحاسب األلي

فردية  /مهنية

809058

التدريب في مجال الحاسوب

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

269509

صناعة الطوب الخرساني

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على البرامج التدريبية المتخصصة بالحاسوب مثل ،برمجة الحاسوب ،وأنظمة العمل الحاسوبية،
وتقنية إلكترونيات الحاسوب ،والعمليات الحاسوبية ،وإدارة الشبكات المحلية.

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

صناعة التجهيزات واالجزاء االسمنتية
العائمة

صناعة التجهيزات األسمنتية لحمل المعدات واآلليات المستخدمة في في حقول النفط البحرية في العمليات المتعلقة بالحفر واإلستخراج
والتخزين فضال عن إستخدامها كوحدات إنتاج وتحميل للنفط والغاز الطبيعي.

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعة الموصالت ولوازم التمديدات
الكهربائية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

يشمل صناعة الموصالت ولوازم التمديدات الكهربائية من الحديد أو النحاس أو األلمنيوم بغرض توصيل الطاقة الكهربية لمختلف اإلتجاهات.

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

يشمل إعادة بيع جميع أنواع الحلويات والشكوالتة بجميع أشكالها ونكهاتها مثل الكراميل ،التوفي ،العلك ،المصاصات ،النعناع ،الصلبة.

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

269603
269503
313006

صناعة البالط االسمنتي

16-5122

تجارة الحلويات والشيكوالته

03-2429

صناعة المواد الكيماوية ألغراض البناء

24-5149

تجارة المواد الكيماوية ألغراض البناء

742103

هندسة إنشاءات األبنية

يشمل إعادة بيع لوازم التمديدات الكهربائية المستخدمة في أجهزة الحاسب اآللي مثل الموزعات ,مقابس التوصيل ,أدوات التحكم بالتيار
وشحن البطاريات ,أسالك التمديدات والكابالت.
هي إعادة بيعأجهزة الحاسب اآللي (الكمبيوتر) من شاشات ووحدات تخزين الذاكرة وطابعات وراسمات وأجهزة قراءة األقراص المدمجة
وأجهزة تنسيق النصوص وغيرها من األجهزة والملحقات.

يشمل الرسم والتصميم بالحاسب اآللي ألعمال الديكور والتصميم الداخلي ,بطاقات المناسبات , ,األزياء ,صفحات اإلنترنت وغيرها من
األنشطة التي تعتمد على التصميم والرسم على أن يتم تنفيذ العمل بواسطة الشركات المتخصصة ,أما المنشآت األخرى التي تمارس مثل
هذه األعمال فتدرج تحت النشاط .4540-09

يشمل التدريب على تصميم وتطوير النظم الحاسوبية وبيئات الحوسبة بما في ذلك الدراسة التصميم والصيانة ودمج التطبيقات البرمجية،
وتشمل البرمجة ،تحليل و تصميم النظم ،المعالجة اإللكترونية للبيانات ،إدارة الشبكة ،لغات البرمجة (فيجوال بيسك) .اليشمل النشاط هندسة
األجهزة أو التدريب على المهارات.
يشمل التدريب على استخدام الكمبوتر والبرمجيات والتطبيقات ألغراض مختلفة والتي تكون لفترات قصير ،ويشمل ذلك مهارات استخدام
أنظمة التشغيل ،جداول البيانات ،معالجة المعلومات ،معالجة النصوص ،العروض التقديمية ،اإلنترنت

يشمل صناعة الطوب الخرساني المصمت والمفرغ من األسمنت والرمل والحصى إلستخدامه في التشييد والبناء

يشمل صناعة أنواع البالط االسمنتي لألرصفة والساحات

يشمل صناعة المنتجات و المواد الكيماوية إلستخدامها في مجاالت البناء المختلفة مثل تحسين ومعالجة الخرسانة قبل وبعد الصب ،عزل
المياه والرطوبة ،اللصق والترميم ،حشو الفواصل ،المذيبات والمنظفات ،معالجة األرضيات ،المعاجين والدهانات.

يشمل إعادة بيع المنتجات و المواد الكيماوية إلستخدامها في مجاالت البناء المختلفة مثل تحسين ومعالجة الخرسانة قبل وبعد الصب ،عزل
المياه والرطوبة ،اللصق والترميم ،حشو الفواصل ،المذيبات والمنظفات ،معالجة األرضيات ،المعاجين والدهانات.
يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية والرسومات اإلنشائية لألبنية ،ويشمل ذلك إعداد الدراسات الهندسية
اإلنشائية األولية والنهائية لمشروعات األبنية بأنواعها المختلفة.

17/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

291916

تجميع معدات واليات التشييد والبناء

515917

تجارة قطع غيار معدات وآليات البناء

515915

تجارة معدات وآليات البناء والتشييد

281114

صناعة معدات واليات البناء وقطع غيارها

4659968

تجارة الهياكل األنشائية  -بالجملة

يشمل صناعة المعدات واآلليات التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد كآليات الحفر والردم والهدم وتسوية األرض ورصف الطرق وخلط
اإلسمنت وآليات ورافعات ومصاعد نقل مواد البناء في موقع العمل وغيرها ،ويشمل ذلك قطع الغيار واللوازم المتعلقة بها.

269202

صناعة المنتجات الفخارية للبناء

332001

صناعة العدسات البصرية الالصقة

يشمل صناعة منتجات البناء والتشييد من الفخار كالقرميد والبالط والسيراميك والبالط القيشاني ،والمواسير واألنابيب الفخارية ولوازم تركيبها
وكذلك األدوات الصحية وأطقم وأدوات الحمامات المصنوعة من الفخار.
يشمل صناعة العدسات الالصقة لإلستخدامات المختلفة ،مثل معالجة إختالالت البصر أو تصحيحه أو لتغيير لون العيون ألغراض تجميلية.

14-77300

تأجير آالت ومعدات الصناعات التحويلية

يشمل تأجير جمع أنواع معدات المستخدمة في اإلنتاج الصناعي والصناعات التحويلية مثل المكائن والتوربينات ،المعدات واألدوات ،معدات
التعدين المناجم و المحاجروحقول النفط ،معدات القياس والتحكم وغيرها.

291504

صناعة أحزمة النقل والتوصيل

291401

صناعة المواقد واألفران والطابخات

513913

تجارة المواقد واالفران والطا بخات

741429

إستشارات فن الطهي

242905

صناعة سوائل تبريد المحركات

01-5219

تسويق تعاوني إستهالكي

272003

صناعة قضبان النحاس

210206

صناعة لفائف و أنابيب الورق المقوى
(الكرتون )

يشمل صناعة لفائف وأنابيب الورق المقوي (الكرتون) بأطوال وأقطار مختلفة والتي تستخدم كأساس تلف عليه الخامات المختلفة مثل
السجاد ،الموكيت ،النايلون ،الورق ،الكرتون ،القماش...،إلخ.

100084

النشر المؤسسي

النشر المؤسسي

100067

100085

إدارة حقوق المحتوى

موفر المحتوى المؤسسي

وصف

يشمل تجميع المعدات واآلليات التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد كآليات الحفر والردم والهدم وتسوية األرض ورصف الطرق وخلط
اإلسمنت وآليات ورافعات ومصاعد نقل مواد البناء في موقع العمل وغيرها.

يشمل إعادة بيع قطع غيار معدات وآليات البناء التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد كآليات الحفر والردم والهدم وتسوية األرض ورصف
الطرق وخلط اإلسمنت وآليات ورافعات ومصاعد نقل مواد البناء في موقع العمل وغيرها.

هي إعادة بيع المعدات واآلليات التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد كآليات الحفر والردم والهدم وتسوية األرض ورصف الطرق وخلط
اإلسمنت وآليات ورافعات ومصاعد نقل مواد البناء في موقع العمل وغيرها.

بيع اآلالت والمعدات واللوازم بالجملة

إدارة حقوق المحتوى

يشمل صناعة األحزمة (السيور) المتحركة المستخدمة في المرافق العامة كالمطارات ومراكز التسوق ،أو في المعدات المستخدمة ألغراض
التصنيع لنقل المواد والمنتجات ،أو في المطابخ المركزية أو غير ذلك من األغراض ،ويشمل ذلك قص األحزمة سواء أكانت مطاطية أو
بالستيكية أم معدنية أم غير ذلك ،وعمل الوصالت والمثبتات المعدنية وتجهيزها للتركيب على تلك المعدات.

يشمل صناعة المواقد واألفران والطابخات سواء أكانت تعمل بالكهرباء ،الغاز ،الفحم والكيروسين ،كما يشمل ذلك أدوات الشواء باختالف
أنواعها وأحجامها.
هي إعادة بيع المواقد واألفران والطابخات سواء أكانت تعمل بالكهرباء أم بالغاز ،أم بغير ذلك من أنواع الوقود كالفحم والكيروسين ،كما
يشمل هذا النشاط إعادة بيع أدوات الشواء باختالف أنواعها وأحجامها (باستثناء تلك المستخدمة في المطاعم والكافيتريات فقد صنفت
ضمن النشاط "." 5150-31

يشمل تقديم اإلستشارات والتوجيه للفنادق والمطاعم واألندية وللجهات العاملة في مجال الضيافة حول كيفية إعداد األطعمة والمساعدة
في إستنباط وصفات جديدة ،كيفية تطبيق المعرفة المتعلقة بعلم األطعمة ،فعم عناص الحمية والتغذية ،القيام بالشرح وإعداد الوصفات
الغذائية لدى محطات التلفزيون واألماكن األخرى.
يشمل صناعة السوائل التي تتميز بأنها ذات سعة حرارية عالية ولزوجة منخفضة وخاملة كيميائيا وال تتسبب في تآكل المحركاتعندما تخلط
بالماء وتمرر خالل األنابيب والممرات داخل محرك السيارة السيارة إلمتصاص الحرارة منه وبالتالي تبريده.

يشمل الجمعيات التعاونية التي يكون هدفها األساسي إعادة بيع السلع اإلستهالكية من مواد غذائية ومالبس جاهزة وأدوات منزلية وغيرها,
ويشمل هذا النشاط جميع الخدمات األخرى التي تمارس في نفس الموقع مثل :المخبز والجزارة وبيع الخضروات والفواكه الطازجة ,والمقهى
ومحال بيع األفالم والشرائط والعطور والمصبغة والصيدلية وغيرها من الخدمات المكملة.
يشمل صناعة قضبان النحاس النقي من خاماته األولية (الكاثود) وذلك بإذابة صفائح النحاس (الكاثود) في المصهر ثم تشكيلها إلى قضبان يتم
إستخدامها في صناعة الكابالت.

موفر المحتوى المؤسسي

نوع الرخصة
صناعية

مجموعة النشاط

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

بيع اآلالت والمعدات واللوازم بالجملة

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعه النظارات

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

خدمية

خدمية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

مجموعة االلكترونيات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

الجمعيات التعاونية

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

اعالم

النشر

اعالم

النشر

18/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

210201

صناعة االوعية والصناديق من الكرتون

09-2429

صناعة المواد الحافظة المستخدمة في
مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

08-2424

صناعة مستحضرات التجميل

19-7414

خدمات إدارة التكاليف والمخاطر

100064

تصميم األزياء

يشمل المنشآت التي تقوم بمساعدة األطراف األخرى في إتخاذ الخطوات التي تمكن من السيطرة على التكاليف الفعلية لإلنتاج حتى تتم
وفقا للتكلفة المعيارية المعدة سلفا مما يجنب اإلنفاق الزائد ،كما يشمل إدارة المخاطر والتي تنطوي على تحديد تلك المخاطر ثم تقييمها
ومن ثم الشروع في التعامل معها بوضع الخطط وتطوير اإلستراتيجيات التي تمكن من تجنبها أو التقليل من آثارها أو نقلها لجهة أخرى.

512124

تجارة القطن وااللياف الطبيعية

يشمل تجارة القطن الخام قبل إجراء أية عمليات صناعية أو تحويلية عليه ،وذلك الستخدامه في األغراض الصناعية أو التجارية المختلفة ،كما
يشمل تجارة غير ذلك من األلياف الطبيعية كالكتان والجوت والقنب وغيرها.

171101

نسج القطن والصوف

13/2017/ RAKEZ

خدمات البريد

يشمل إعداد األلياف القطنية والصوفية المصنوعة من مواد بديلة كالنايلون أو الحرير الصناعي والقيام بعمليات الغزل كالتنظيف والتمشيط
الخ ،وكذلك غزل األلياف ونسج الغزول النتاج االقمشة والمنسوجات واالجواخ المختلفة والمطرزات والمخرمات وتبيضها.

291502

صناعة الرافعات

يشمل صناعات اآلالت المجهزة بالروافع واألسالك والبكرات إلستخدامها في رفع وإنزال األحمال الثقيلة في الموانئ وأماكن تحميل وتفريغ
البضائع وفي أعمال التشييد والبناء وفي المصانع.

514334

تجارة قضبان الرافعات ولوازمها

05-1520

صناعة القشدة

يشمل إعادة بيع القضبان التي تسير عليها الرافعات الثقيلة وذلك إلستخدامها في مناولة البضائع في مستودعات التخزين أو في عمليات
اإلنقاذ التي تتطلب الرفع والمناولة.

35/2017/ RAKEZ

وكالة اإلبتكار

يشمل الحصول على القشدة من اللبن الطازج عن طريق تقنية الطرد المركزي.

التصميم اإلبداعي

وكالة اإلبتكار

مهام فردية مهنية

17-9241

نادي كريكت

241303

صناعة خامات االلياف الزجاجية

01-1542

2013001

تكرير السكر الخام

يشمل صناعة األلياف الزجاجية من موادها األولية ،وتجهيزها على هيئة الواح أو شباك أو أنسجة ومواد كيماوية مكملة تمهيداً الستخدامها
في صناعة المنتجات المختلفة من األلياف الزجاجية أو في أغراض البناء أو غير ذلك

ُصناعة خامات اللدائن في أشكال َّأولية

ُصناعة خامات اللدائن في أشكال َّأولية

513932

تجارة منتجات البلور (الكريستال)

513124

تجارة اقمشة الستائر واقمشة التنجيد

749941

مركز للعناية بالعمالء

14/2017/ RAKEZ

خدمات التخليص الجمركي

100002

وصف

يشمل صناعة األحجام واألنواع المختلفة من الصناديق واألوعية المصنوعة من الورق المقوى (الكرتون) المموج أو غير المموج ،والمستخدمة
ألغراض تغليف العبوات والعلب من المنتجات المختلفة وتعبئتها في أحجام تجارية بحيث يسهل نقلها وشحنها وتخزينها.

شمل صناعة المستحضرات الكيماوية مثل الباربينات ،بنزوات الصوديم ،أوبتفين ،سيتوسيد ،والتي تستخدم بواسطة مصانع المستحضرات
الصيدالنية والتجميلية بغرض حماية المنتجات من عوامل التلوث مثل البكتريا ،التخمر ،التعفن ،الفطريات منذ صناعة المستحضر وحتى
إستهالكه.

يشمل صناعة المستحضرات المستخدمة في التجميل كأنواع الدهانات والكريمات والزيوت العطرية والمساحيق التي تستخدم للجسم وكذلك
أنواع الكحل واأللوان والمساحيق المستخدمة في تجميل الوجه (الماكياج).

تصميم األزياء

خدمات البريد

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على والمرافق الضرورية لممارسة لعبة الكريكت وصقل مواهب ممارسيها
وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.

يشمل عمليات تحويل السكر الخام الذي ينتج في مصانع السكر إلى سكر ابيض نقي صالح لإلستهالك.

يشمل إعادة بيع المنتجات البلورية(الكريستال) مثل الثريات المستخدمة لإلضاءة ،التحف المستخدمة في الديكورات ،أدوات الزينة كالقالئد
واألساور واألقراط األواني المنزلية والمنحوتات والهدايا كالدروع وغيرها.

يشمل إعادة بيع جميع أنواع أقمشة الستائر والتنجيد بكافة أشكالها وتصاميمها.

هي المراكز التي تؤسسها المنشآت العمالقة المحلية واالجنبية التي تملك أفرع ومؤسسات تابعة مثل الفنادق ،البنوك ،المستشفيات وغيرها
من المنشآت التجارية ،وتقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات لعمالء تلك المنشآت في مجاالت ترتيب الحجوزات ،توفير المعلومات ،استقبال
الشكاوي ...الخ ،وال يشمل النشاط مكاتب العالقات العامة وخدمة العمالء داخل المؤسسات والشركات الصغيرة.
خدمات التخليص الجمركي

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعة الكيماويات

خدمية

االستشارات المالية

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

خدمية

النقل و الشحن والتخزين

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

الصناعات الغذائية

فردية  /مهنية

تصميم ،وسائل اإلعالم والعمارة

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

الصناعات الغذائية

اعالم

صناعية

الخدمات التسويقية واإلعالمية

صناعي ـ ـ ــة 1

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجارة االثاث

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

19/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

741427

اإلستشارات الجمركية

513912

تجارة الفضيات وادوات المائدة

289306

صناعة المالعق والسكاكين وادوات
المائدة

289304

صناعة عدد وادوات القطع والقص

1610008

نشر األخشاب

يشمل صناعة العدد واألدوات اليدوية المستخدمة في القطع والقص سواء المنزلية منها أو المستخدمة في الورش كالسكاكين والمقصات
وغيرها من العدد واألدوات ذات الحد القاطع مثل الفؤوس واألزاميل والمبارد والمناشير اليدوية وما اليها.

152001

صناعة وتعبئة األلبان ومنتجاتها

ويشمل صناعة األلبان كالحليب واللبن والحليب المعد بنكهات الفواكه وغيرها ،سواء أكانت من الحليب الطازج أو المجفف ،ويشمل ذلك
عمليات بسترتها وتهيئتها للتعبئة والتسويق.

01-1520

صناعة وتعبئة األلبان ومنتجاتها

04-5122

تجارة األلبان ومنتجاتها

63/2017/ RAKEZ

جمع البيانات من مصدر أو أكثر

جمع البيانات من مصدر أو أكثر

65/2017/ RAKEZ

تجهيز البيانات

تجهيز البيانات

38/2017/ RAKEZ
64/2017/ RAKEZ
66/2017/ RAKEZ

ادخال بيانات

تخزين البيانات واسترجاعها

تصميم نظم قواعد البيانات

06-1513

تجفيف البلح وتعبئته

05-5121

تجارة التمور

514321

تجارة مواد الديكور والقواطع

2023011

صناعة مزيالت الروائح وأمالح اإلستحمام

749910

2023023
03-5219

تحصيل الديون

صناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة
الروائح منها
متجر أقسام

وصف

يشمل المنشآت التي تقوم بتزويد الجهات العاملة في مجاالت اإلستيراد والتصدير باإلستشارات الجمركية وذلك فيما يختص باإلجراءات،
القيود ،إختالف التوضيح ،اإلعفاءات ،التعريفة ،المستندات المطلوبة ،تحديد القيمة لألغراض الجمركية ،هذا باإلضافة إلي تقديم المشورة في
القضايا الجمركية المعروضة أمام اللجان الجمركية.

هي إعادة بيع أدوات المائدة كالمالعق والسكاكين وغيرها من األدوات المنزلية كالصواني واألطباق والشمعدانات سواء أكانت مصنوعة من
الفضة ،أو مطلية بالذهب والفضة ،أم كانت مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ.

يشمل صناعة أنواع المالعق والسكاكين التي تستخدم ألغراض التقطيع أو الطهي كما يشمل صناعة أنواع السكاكين والمالعق والشوكات
وغيرها من أدوات المائدة سواء كانت من الحديد غير القابل للصدأ أو من األنواع المطلية بالذهب والفضة ،أو كانت مصنوعة من المعادن
الثمينة الخالصة.

يشمل الورش التي تعمل في نشر األخشاب وتقطيعها وخرطها إلنتاج األلواح والرقائق والكتل وغير ذلك.

ويشمل صناعة األلبان كالحليب واللبن والحليب المعد بنكهات الفواكه وغيرها ،سواء أكانت من الحليب الطازج أو المجفف ،ويشمل ذلك
عمليات بسترتها وتهيئتها للتعبئة والتسويق.

هي إعادة بيع األلبان الطازجة والمحفوظة سواء أكانت سائلة أو مجففة أو مكثفة وكذلك منتجاتها من األجبان بأنواعها والزبدة والقشدة
وغيرها من المنتجات التي تباع عادة بحالتها األصلية أو معلبة أو محفوظة.
مهام فردية مهنية

تخزين البيانات واسترجاعها

تصميم نظم قواعد البيانات

يشمل تجفيف البلح إلزالة الرطوبة من المادة الغذائية للحد من فسادها ،ويشمل ذلك المجففات الشمسية أو التجفيف الصناعي بواسطة
األفران.

يشمل إعادة بيع جميع أنواع التمور سواء كانت رطبة أو نصف جافة أو جافة.
تحصيل الديون

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة االدوات المنزليه

صناعية

صناعه االدوات المنزليه المعدنيه

صناعية

صناعة العدد المعدنية

صناعية

صناعية

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

فردية  /مهنية

أنشطة خدمات المعلومات

فردية  /مهنية

أنشطة خدمات المعلومات

فردية  /مهنية
فردية  /مهنية
فردية  /مهنية
صناعية
تجارية

إدخال البيانات واإلشراف

أنشطة خدمات المعلومات

أنشطة خدمات المعلومات
الصناعات الغذائية

تجاره المواد الغذائيه

خدمية

أنشطة خدمات الدعم لألعمال

تجارية

تجارة االثاث

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

صناعة مستحضرات تعطير الغرف وإزالة الروائح منها

صناعية

صناعية

يشمل المنشآت التجارية التي يقوم نشاطها على تسويق أصناف متنوعة من السلع والمنتجات سواء أكانت إستهالكية أو رأسمالية بحيث
تكون موزعة في أقسام مختلفة يشتمل عليها مكان مزاولة العمل لتسهيل عمليات البيع كبيع األثاث والمفروشات المنزلية والمالبس الجاهزة
واألحذية واألجهزة الكهربائية واألواني واألجهزة المنزلية والعطور واألدوية والهدايا ولعب األطفال وكذلك المواد الغذائية وقد تحتوي على
مطعم لتقديم الوجبات الغذائية الى غير ذلك من األقسام.

تجارية

هي إعادة المواد والمنتجات المستخدمة في تجميل الساحات الداخلية والخارجية للمنازل والمكاتب كالنقوش الجبسية والحواجز الخشبية
واالسمنتية ،وكذلك تركيبات المناظر االصطناعية المضاهية للمناظر الطبيعية كالنوافير والشالالت والمجاري المائية وغيرها ،وكذلك الحوائط
الجاهزة المستخدمة في تقسيم المساحات داخل المكاتب والتي تكون مصنوعة من الخشب أو الكرتون أو األلمنيوم أو الصاج أو غير ذلك.

صناعة مزيالت الروائح وأمالح اإلستحمام

انشطة تجارية منفصلة

20/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

03-4100

تشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه
وصيانتها

222204

التصميم الفني للمطبوعات

يشمل جميع أنواع خدمات التصميم الفني ألغراض الطباعة أو المواد المطبوعة مثل تصميم أغلفة وصفحات المجالت والكتب باإلضافة إلى
تصميم المواد المطبوعة األخرى مثل الطوابع وبطاقات التهنئة والكتيبات التعريفية وغيرها من المواد المطبوعة ويشمل ذلك القيام بتنفيذ
التصاميم بالوسائل التقليدية أو الحديثة.

60/2017/ RAKEZ

تصميم نظم إنتاج النماذج األولية

تصميم نظم إنتاج النماذج األولية

فردية  /مهنية

809040

التدريب على التصميم

100058

التصميم /المناظر /الرسوم المتحركة /اإلضاءة

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

100020

التصميم /المناظر /الرسوم المتحركة/
اإلضاءة

يشمل التدريب اإلبداعي القائم على المزج بين الخطوط وتصميم وبناء األشكال والمتمثل في تصميم األزياء ،المنتجات الصناعية ،البنية
الداخلية ،الديكور الداخلي ،المسارح ،زخرفة واجهات المحالت ،اليشمل هذا النشاط التصاميم التقنية الصناعية واإلنشائية أو الخاصة بالنشر
والرسوم.

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

ادارة الوجهات

ادارة الوجهات

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

331303

تجميع معدات وأجهزة الكشف والتنقيب

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

242402

صناعة المنظفات والمطهرات

صناعية

صناعة الكيماويات

514903

تجارة المنظفات والمطهرات

210904

صناعة حفاظات االطفال

هي إعادة بيع المواد الكيماوية المستخدمة في تنظيف المالبس أو السجاد أو األرضيات أو إزالة البقع منها أو تبييض الغسيل وتزهيره
ومزيالت الرائحة ،وكذلك المواد المستخدمة في تطهير الحمامات والمطابخ ونقاط التصريف من الروائح وترسبات المواد القذرة وقتل البكتيريا
أو المستخدمة في تلميع األواني وغسلها ومواد تنظيف الزجاج وملطفات الهواء.

تجارية

تجارة الكيماويات

514111

تجارة الديزل

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

100027

التطوير الرقمي لأللعاب التفاعلية

هي إعادة بيع الديزل للمؤسسات التجارية والصناعية وليس للمستهلك النهائي مباشرة ,سواء أكان يستخدم في تشغيل محركات المركبات
والسفن والطائرات أو المعدات والمكائن الصناعية والبحرية وماإليها ,واليشمل هذا النشاط محطات الوقود حيث صنفت تحت النشاط رقم
 , 5050 -01كما اليشمل المنشآت التي تمارس النشاط رقم .5050 – 02

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

التطوير الرقمي لأللعاب التفاعلية

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

71/2017/ RAKEZ

التصميم الرقمي

100028

ادارة وتوزيع مكتبات اإلعالم الرقمي

يشمل صناعة لوازم األطقم الصحية والمقابض والمسكات البالستيكية لألبواب والمفصالت وعجالت األثاث والتركيبات الخشبية أو المعدنية
ولوازم تثبيت األرفف وغيرها من اللوازم المستخدمة في األبنية أو لألغراض الصناعية والمصنوعة من البالستيك أو المواد المماثلة
ادارة وتوزيع مكتبات اإلعالم الرقمي

01/2019/RAKEZ
100081

تخفيف وإعادة تعبئة المبيدات الزراعية
والسماد

تخفيف وإعادة تعبئة المبيدات الزراعية والسماد

األدلة واإلرشاد والكتيبات والكتالوجات

809002

مركز رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة

100049

100029

إنشاء المحتوى الرقمي

إدارة وتطوير اإلعالنات الرقمية

وصف

يشمل المنشآت المتخصصة في إدارة العمليات بمحطات تحلية ومعالجة المياه وذلك فيما يتعلق باإلشراف والمراقبة على العمليات اإلنتاجية
لضمان اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة وفي نفس الوقت اإليفاء بالمواصفات المطلوبة ،وتتم عمليات التشغيل من خالل صيانة المعدات،
التخطيط اإلستراتيجي لإلنتاج ،تحليل النظم واإلنتاجية ،مراقبة التكلفة والجودة ،تخطيط الموارد وغيرها.

يشمل المنشآت المتخصصة في تجميع المعدات واألجهزة المستخدمة في الكشف والتنقيب عن المعادن والثروات سواء كانت في باطن
األرض أو فوقها أو تحت سطح البحر ,ويشمل ذلك معدات الكشف عن المعادن والثروات ,المياه الجوفية ,المناجم والكهوف ,كما يشمل
أجهزة األمن والحماية ,إختبار وفحص الذهب والمعادن الثمينة ,أجهزة تحديد المواقع ,أجهزة التصوير المائي الملون.

يشمل صناعة أنواع الصابون والشامبوهات والمنظفات وغيرها من المواد الكيماوية المستخدمة في تنظيف األرضيات والسجاد والزجاج وإزالة
البقع من المالبس التي تستخدم ألغراض تعقيم األرضيات والحمامات والمالبس.

يشمل صناعة حفاظات الحماية لألطفال من القماش أو المواد اإلصطناعية المستهلكة.

إنشاء المحتوى الرقمي

إدارة وتطوير اإلعالنات الرقمية

األدلة واإلرشاد والكتيبات والكتالوجات

يشمل المراكز المتخصصة في تأهيل المعاقين من ذوي اإلعاقات العقلية ،أو المتعددة من خالل البرامج التربوية والدراسية والتدريبية التي
تمكنهم من ممارسة حياتهم في المجتمع بشكل طبيعي.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

خدمية

خدمات النشر والطباعة
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

فردية  /مهنية
اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

اعالم

النشر

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

21/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

وصف

100068

صناعة االطباق والعبوات المستهلكة من
االلمنيوم
تأليف وتوزيع أقراص الفيديو الرقمية

يشمل صناعة األدوات المستهلكة المصنوعة من رقائق أو صفائح األلمنيوم وذلك إلستخدامها في تقديم الطعام ،كاألطباق والصواني
واألكواب وما اليها من األواني ،أو لحفظ األطعمة أو تعبئتها كالعبوات والعلب وما اليها.

291918

تجميع معدات وأجهزة الغطس

يشمل تجميع معدات وأجهزة الغطس سواء لألغراض الترفيهية أو المهنية لتنفيذ أعمال تحت الماء ،ويشمل وحدات التنفس ،مقاييس العمق
وضغط الهواء ،أجهزة المحافظة على الطفو ،أسطوانات الهواء المضغوط.

515913

تجارة معدات واجهزة الغطس

749906

خدمات متابعة المعامالت

369402

صناعة الدمي

513924

تجارة المطابخ المنزلية

514331

تجارة االشغال البالستيكية لالبنية

29-5122

تجارة الخضار والفواكه المجففة

يشمل إعادة بيع األشغال والمستلزمات لألبنية والمشروعات اإلنشائية مثل األبواب والنوافذ وألواح التكسية والحواجز والديكورات
البالستيكية والشبك الواقي من الحشرات والغبار وأشعة الشمس وكذلك أغطية فتحات التهوية أو المجاري وخزانات المياه العلوية وغيرها
من األشغال المماثلة المصنوعة من المواد البالستيكية.

742143

هندسة الحفر والمخزون واالنتاج

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول تصميم وتطبيق اإلجراءات الكفيلة بحف اآلبار بطريقة آمنة وإقتصادية ،كما
يشمل هندسة اإلنتاج التي تركز على تصميم وإختيار معدات إستخراج ومعالجة سوائل آبار النفط والغاز

513953

مستودع ادوية

513948

تجارة البطاريات الجافة

07-1513

تعبئة الفواكه والخضار المجففة

241106

صناعة الثلج الجاف

519014

تجارة الثلج الجاف

100057

الدبلجة/الترجمة الفيلمية

801005

مركز تعليم مبكر

13-5510

فندق إقتصادي

289921

تأليف وتوزيع أقراص الفيديو الرقمية

يشمل إعادة بيع معدات وأجهزة الغطس سواء لألغراض الترفيهية أو المهنية لتنفيذ أعمال تحت الماء ،ويشمل ذلك القصبة ،أنبوب التنفس
السطحي ،النظارات ،وحدة التنفس ،حزام األثقال ،مقياس العمق وضغط الهواء ،الزعانف ،بدلة الغوص،جهاز المحافظة على الطفو ،أسطوانة
الهواء المضغوط.
يشمل المنشآت التي تعمل في مجال إعداد الوثائق ومستندات المعامالت التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفتها
القانونية وتقديمها إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك الهيئات والمؤسسات لحين استيفاء اإلجراءات
المتعلقة بها وإنجازها.

يشمل صناعة الدمى إلستخدامها كلعب لألطفال من المواد المختلفة سواء من البالستيك أو األقمشة والمنسوجات أو الجلود أو المعادن أو
أكثر من مادة من تلك المواد.

هي إعادة بيع المطابخ المنزلية والتركيبات المصاحبة لها سواء أكانت هذه المطابخ من الخشب أو األلمنيوم أو غيرها من المواد ،ويدخل ضمن
هذا النشاط تفصيل وتركيب هذه المطابخ حسب مساحة وشكل المكان ورغبة العميل.

هي إعادة بيع جميع أنواع الخضار والفواكه المجففة بالمجففات الشمسية أو الصناعية مثل التين واألناناس والخوخ والمشمش وغيرها.

هو منشأة مرخص لها بإستيراد وشراء وتخزين المستحضرات الصيدالنية المسجلة والمستلزمات الطبية واألدوية العشبية وأدوات الطب
البديل المسجلة وتوزيعها بالجملة فقط.

يشمل إعادة بيع المراكم الكهربائية التي تحتوي واحد أو أكثر من الخاليا الكيمياء كهربائية والقادرة على تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة إلى
تيار كهربائي ،وتشمل البطاريات الرئيسية غير قابلة للشحن مرة أخرى و البطاريات الثانوية القابلة للشحن مرة أخرى.
يشمل عمليات تعبئة الفواكه والخضروات بعد تجفيفها عن طريق المجففات الشمسية أو التجفيف الصناعي.

يشمل صناعة الثلج الجاف عن طريق تحول ثاني أكسيد الكربون المسال إلي جسم صلب بعد تعبئته وضغط في أسطونات حديدية ثم تعريضه
لعملية التبخر ،حيث يتميز بقدرة فائقة في التبريد تتفوق على الثلج المائي ،لييتم استخدامه في حفظ األغذية والمشروبات ،النقل المبرد،
صناعة اللحوم ،تنظيف المكائن والمعدات ،وشم الحيوانات ،إزالة بالط األرضيات ،التطهير بالبخار ،إنتاج الدخان الكثيف والضباب وألغراض تصوير
األفالم السينمائية.

يشمل إعادة بيع الثلج الجاف والذي هو نتاج تبريد غاز ثاني أكسيد الكربون وتحوله من الحالة الغازية للحالة الصلبة ،وهو يتميز بقدرة فائقة
في التبريد تتفوق عى الثلج المائي ،يتم استخدام الثلج الجاف في حفظ األغذية والمشروبات ،النقل المبرد ،صناعة اللحوم ،تنظيف المكائن
والمعدات ،وشم الحيوانات ،إزالة بالط األرضيات ،التطهير بالبخار ،إنتاج الدخان الكثيف والضباب وألغراض تصوير األفالم السينمائية.
الدبلجة/الترجمة الفيلمية

كل منشأة مصرح لها بتقديم خدمات التعليم وتنمية قدرات األطفال تحت سن الست سنوات وفقا لبرنامج أو منهج .تعليمي معتمد من قبل
هيئة المعرفة والتنمية البشرية يتناسب مع أعمارهم وفئاتهم.
يشمل نوعية الفنادق محدودة المرافق والتي توفر الغرف التي قد تحتوي على الحد األدنى من تجهيزات ووسائل الراحة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعه االدوات المنزليه المعدنيه

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

خدمية

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

تجارية

تجارة االثاث

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

تجارية

تجارة االدوية

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

خدمية

االنشطة السياحية

22/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

722905

تصميم نظم الحاسب اآللي التعليمية
والتدريبية

851238

معهد تعليمي

يشمل تحليل احتياجات ومشاكل الجهات العاملة في المجاالت التعليمية والتدريبية بغرض تصميم نظم الحاسب اآللي المناسبة ووضع
البرامج المشغلة لتلك األنظمة وذلك بناء على توجيهات تلك الجهات ،كما يشمل ذلك تركيب األنظمة على أجهزة الحاسب اآللي واختبارها،
وتشغيلها.

10-64990

االستثمار في مشروعات الخدمات
التعليمية و تأسيسها و ادارتها

االستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية و تأسيسها و ادارتها

تجارية

809061

الخدمات التعليمية

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على توفير خدمات غير تعليمية تدعم العمليات واألنظمة التعليمية باإلضافة إلى التحضير
لإلمتحانات.

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

513905

تجارة الوسائل والنماذج التعليمية

تجارية

تجارة الكتب واالدوات المكتبية

809016

استشارات تعليمية

809010

خدمات تربوية

809050

التنمية المهنية التربوية

يشمل التدريب على عمليات التعلم ونظريات وأساليب وتقنيات نقل المعرفة لآلخرين ،ويشمل ذلك علم التعليم ،تقييم وإختبار وقياس التعليم
والبحث ،العلوم التربوية.
يشمل إعادة بيع جميع أنواع بيض الدواجن والطيور سواء لإلستهالك أو التفريخ.

289927

وصف

معهد تعليمي

هي إعادة بيع الرسوم والنماذج والخرائط والعينات ،كما يشمل األفالم السينمائية والتلفزيونية والشرائح مما يستخدم عادة في األغراض
اإليضاحية والتعليمية.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم االستشارات واعداد الدراسات التعليمية والتربوية للمؤسسات التعليمية كالمدارس والمعاهد
والجامعات او المشرفة عليها كالوزارات والتحادات وغيرها وذلك في مجاالت المناهج الدراسية وسبل تطوير المؤسسات التعليمية وتخطيط
البرامج الدراسية والتدريبية وتأهيل الهيئة التدريسية وانظمة االختبار والتقييم واالدارة التربوية وامكانيات التعاون مع المؤسسات التعليمية
الدولية او العالمية الى غير ذلك من االستشارات ذات الصلة.

يشمل الشركات المتخصصة في تقديم االستشارات التعليمية للمعلمين الجدد  ،والقيادات اإلشرافية (رؤساء ومدراء مساعدين) في المدارس
لتمكينهم من التفوق في المجاالت الفنية واإلدارية  ،وتحقيق الكفاءة والتميز.

09-5122

صناعة حا ضنات البيض

تجارة البيض

يشمل صناعة الحاضنات اإلصطناعية التي توفر الرطوبة والحرارة واإلضاءة المالئمة للتفريخ.

501006

تجارة العربات الكهربائية المتخصصة

يشتمل العربات التي تعمل بالكهرباء والتي تستخدم في المالعب الرياضية مثل الجولف وكرة القدم وسباقات الخيول ،كما يشمل العربات التي
تستخدم في نقل المسافرين في المطارات وزوار المستشفيات والمراكز التجارية.

315001

صناعة المصابيح الكهربائية

293002

صناعة سخانات الماء الكهربائية

515205

تجارة قطع غيار االجهزة الكهربائية
وااللكترونية

514314

تجارة ادوات التمديدات الكهربائية

293006

صناعة االجهزة واللوازم الكهربائية المنزلية

331301

صناعة أجهزة القياس والتحكم الكهربائية

يشمل صناعة المصابيح الكهربائية مثل المصابيح المتوهجة كمصابيح السيارة ومصابيح التفريغ الغازي كالمصابيح الفلورية ومصابيح الصوديوم
ذات الضغط المنخفض والعالي ومصابيح الزئبق وغيرها.

يشمل صناعة أجهزة تسخين المياه التي تعمل بالطاقة الكهربائية والتي تستخدم في الحمامات والمطابخ وأحواض السباحة أو في أي من
اإلستخدامات التي تتطلب تسخين المياه.

هي إعادة بيع قطع غيار األجهزة السمعية اإللكترونية كأجهزة الراديو والجراموفون ومكبرات الصوت ،األجهزة المرئية كأجهزة التلفزيون
والفيديو وأجهزة العرض السينمائي  ،آالت التصوير السينمائي والتلفزيوني والتسجيل الصوتي ،وأيضا األجهزة الكهربائية مثل الثالجات
والمجمدات (الفريزرات) وبرادات المياه وغساالت المالبس وغساالت األواني المنزلية ومجففات المالبس والمكانس اآللية وأجهزة كي
المالبس والتدفئة ،وكذلك األجهزة واألدوات المطبخية الكهربائية كالخالطات والفرامات وأجهزة التقطيع والمزج وتحميص الخبز والعصارات
وأجهزة الطحن واألباريق الكهربائية .

هي إعادة بيع لوازم تمديد األسالك والكابالت الكهربائية ولوازم تمديدها من صناديق تجميع ولوحات توزيع وأعمدة حمل األسالك ،والسكك
واألقنية أو المجاري التي تمرر الكابالت عليها( ،أجهزة القياس التابعة لها صنفت تحت النشاط رقم .)5150-11

يشمل صناعة اآلالت واألجهزة واللوازم الكهربائية المنزلية كالمكانس وكوايات المالبس ومجففات الشعر وأجهزة الحالقة الكهربائية وآالت
التدفئة وما اليها.

يشمل صناعةاألجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية لقياس والتحكم في مختلف متغيرات العمليات الصناعية الحرارة ،الرطوبة ،الضغط،
اإلحتراق الداخلي ،التدفق ،الكثافة وذلك بإستخدام أدوات مثل عدادات السوائل ،أدوات قياس خصائص الكهرباء واإلشارات الكهربائية ،أجهزة
تحليل المكونات الكيمائية أوالفيزيائية لعينات المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية
اإلستثمار

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تعليمية

إستشارات تعليمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعات معدنية اخرى

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

صناعية

صناعه معدات االناره

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة الكهربائيات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

23/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

742119

هندسة الشبكات الكهربائية والتوزيع

321003

تجميع األجهزة اإللكترونية

515209

تجارة البطاقات االلكترونية

هي إعادة بيع بطاقات الخدمة اإللكترونية ذات المهام المتخصصة مثل بطاقات العضوية البالستيكية والبطاقات الممغنطة ذات الشريط
الممغنط المستخدمة في فتح األبواب أو في آالت الصرف اآللي وبطاقات االئتمان وما شابهها ,كما يشمل البطاقات الذكية وبطاقات
الهاتف العادي والبطاقات القارئة للبصمة وغيرها من البطاقات المبرمجة إلكترونيا.

57/2017/ RAKEZ

تصميم وبرمجة الرقائق االلكترونية

تصميم وبرمجة الرقائق االلكترونية

فردية  /مهنية

722902

برمجة الرقائق االلكترونية

يشمل المؤسسات التي تقوم بأنشطة برمجة الرقائق ( )Chipsاإللكترونية المستخدمة في أجهزة الحاسب اآللي ،أو في األجهزة والمعدات
اإللكترونية التي تعمل بشكل آلي السيما اآلالت المستخدمة في اإلنتاج الصناعي ،والمركبات واألجهزة اإللكترونية المنزلية واأللعاب
اإللكترونية وغيرها.

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

742120

هندسة األجهزة اإللكترونية

58/2017/ RAKEZ

تصميم نظم وبرامج المعدات واالجهزة
االلكترونية

بشمل تقديم اإلستشاراتوالخدمات الهندسية في مجال المعدات التي تعتمد على تقنية جريان اإللكترونات في الغازاتأو الفراغات أو في أشباه
الموصالت والتي يتم استخدامها في المختلف المجاالت مثل معالجة البيانات ،االتصاالت ،إرسال وإستقبال اإلشارات ،االختبارات والبحوث،
الطب ،اإلشارات والنقل.

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تصميم نظم وبرامج المعدات واالجهزة االلكترونية

فردية  /مهنية

749504

تغليف االجهزة االلكترونية المحمولة

يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات تغليف وتزيين األجهزة اإللكترونية المحمولة مثل الهواتف النقالة ,الحواسيب المحمولة ,المفكرات
اإللكترونية وغيرها ,وذلك بغرض تجميلها وحمايتها من الكسر والتلف.

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

صناعية

تغليف و تجهيز السلع

321005

صناعة األجهزة اإللكترونية الدقيقة

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

515210

تجارة االجهزة االلكترونية الدقيقة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

321004

تجميع اللوحات االلكترونية المطبوعة

يشمل صناعة مكونات المصاعد مثل هيكل المصعد والمقصورة أو غرف الركاب األسقف الجدران واألرضيات والتي يتم تجميعها لتكوين
المصاعد ،كما يشمل أجزاء الساللم المتحركة المستخدمة في المرافق العامة كالمطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها.

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعة الكبسوالت الجالتينية الفارغة لألغراض الطبية

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 2

صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات اإلستشارية الهندسية المتعلقة بتطوير مشاريع قطاع الطاقة والمياه ،مثل طاقة الغاز والفحم،
ويتضمن النشاط إعداد دراسات الجدوى الهندسية والفنية واالقتصادية والتحليلية للوقوف على البدائل ومقارنة التأثيرات البيئية لمصادر
الطاقة وكذلك دراسة البدائل المتاحة ،وإعداد التصاميم الهندسية واإلشراف على تنفيذها.

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

استشارات هندسية في مراقبة الحركات التكتونية والصدوع األرضية

خدمية

مهنيـ ـ ـ ـ ــة 1

يشمل إعادة بيع األدوات المكتبية والمعدات المتخصصة المستخدمة في الرسم الهندسي.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

291506

صناعة مكونات المصاعد والساللم
المتحركة

2100903
292908

صناعة الكبسوالت الجالتينية الفارغة
لألغراض الطبية
صناعة أنظمة وأجهزة توفير الطاقة

742173

إستشارات هندسة مشاريع الطاقة

7110960

استشارات هندسية في مراقبة الحركات
التكتونية والصدوع األرضية

515958

تجارة معدات الرسم الهندسي

وصف

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول شبكات نقل و توزيع الطاقة الكهربائية من مراكز التوليد إلى مراكز
اإلستهالك.

يشمل تجميع األجهزة السمعية اإللكترونية كأجهزة الراديو والجراموفون ومكبرات الصوت ،األجهزة المرئية كأجهزة التلفزيون والفيديو وأجهزة
العرض السينمائي  ،آالت التصوير السينمائي والتلفزيوني والتسجيل الصوتي.

يشمل صناعة األجهزة اإللكترونية المتخصصة في رصد الظواهر التي ال يمكن إدراكها بالحواس العادية كاألجهزة المستخدمة في رصد
الموجات الصوتية والذبذبات ورؤية األجسام المتناهية الصغر أو في القياس

هي إعادة بيع األجهزة اإللكترونية المتخصصة في رصد الظواهر التي ال يمكن إدراكها بالحواس العادية كاألجهزة المستخدمة في رصد
الموجات الصوتية والذبذبات ورؤية األجسام المتناهية الصغر أو في القياس بخالف أجهزة المختبرات أو األجهزة الطبية أو غيرها من األجهزة
المتخصصة التي تم تصنيفها في نشاط خاص بها في هذا الدليل.
تشمل تجميع اللوحات االلكترونية المطبوعة من الرقاقات القاسية والمرنة ورقاقات التفلون إلستخدامها في مختلف التطبيقات.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

مجموعة االلكترونيات
أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

24/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

515974

تجارة قطع غيار المكائن والمحركات

291102

صناعة قطع غيار المحركات

06-64990

االستثمار في المشروعات الترفيهية و
تأسيسها و ادارتها

515935

تجارة معدات حماية البيئة

731002

االستشارات والدراسات البيئية

742116

الهندسة البيئية

809049

التدريب على حماية البيئة

8541004

تعليم الفروسية وركوب الخيل

تعليم الفروسية وركوب الخيل

525106

المتاجرة اإللكترونية بالمعدات واالجهزة

100046

موفر معدات

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة المعدات واالجهزة للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام العديد من
التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف والمؤسسات
المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات االئتمان،
البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

100006

الخدمات اإللكترونية

9312010

100024

نادى فروسية

تأجير المعدات

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

يشمل صناعة قطع الغيار الرئيسة كأعمدة اإلدارة ومحامل أعمدة اإلدارة في المحركات ،وأذرعة اإلدارة وغيرها من القطع المستخدمة في
المحركات بأنواعها كمحركات اآلالت والمعدات الصناعية ،أو السفن والقوارب أو المعدات البحرية أو اإلنشائية.

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

االستثمار في المشروعات الترفيهية و تأسيسها و ادارتها

تجارية

اإلستثمار

هي إعادة بيع اآلالت والمعدات التجهيزات واألجهزة الخاصة بحماية البيئة من الملوثات أو العوامل المؤثرة عليها سلبياً ،ويشمل ذلك معدات
معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدوير النفاياتو غيرها.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

النوادي الرياضية

هي إعادة بيع قطع الغيار والمكونات والعناصر التي تدخل في تركيب المكائن والمحركات والمضخات وصناديق نقل الحركة والقيادة والتدوير
مثل األنابيب والخراطيم المرنة المصنوعة من المعادن أو البالستيك أو األنسجة الخاصة ذات االستخدامات المتخصصة للمكائن والمحركات
التي تعمل بالضغط الهيدروليكي أو الغاز ،وكذلك غيرها من قطع الغيار كاألحزمة (السيور) ومساند التحميل والتروس وتروس التعشيق
وأعمدة اإلدارة ومحاملها وأذرعة اإلدارة وغيرها بخالف القطع المستخدمة في محركات السيارات والمركبات.

يشمل المنشآت التي تقوم بإعداد الدراسات والبحوث واإلستشارات الفنية المتعلقة بالبيئة وتشمل الهواء والمياه بأنواعها والتربة ومدى
تأثرها بعوامل التلوث المختلفة والمشاكل الناجمة عنها وتحديد التقنيات واألساليب الالزمة لحمايتها ومعالجة آثارها ،ال يسمح لهذه المنشآت
إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة.

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية والعلمية الهادفة لتحسين البيئة الطبيعية ( الهواء ،الماء ،التربة) بما في ذلك
معالجة مواقع التلوث ،إيجاد الحلول المقبولة في مجال الصحة العامة ،ترقية النظافة في المناطق الحضرية والريفية ،التخلص من مياه الصرف
الصحي ،التحكم في تلوث الهواء ،إعادة التدوير ،الوقاية من اإلشعاعات ،اإلستدامة البيئية.
يشمل التدريب على الدور الذي يمكن تلعبه العالقة بين الكائنات الحية والبيئة مما يمكن من الحفاظ على وحماية الموارد الطبيعية من
ماء وهواء وحياة برية وغيرها ،ويشمل ذلك التدريب على ضبط ومكافحة تلوث الغذاء و والمياه والهواء والضوضاء ،علم البيئة ،التخلص من
النفايات ،إعادة التدوير ،دور إنشاء الحدائق والمتنزهات الوطنية في دعم ذلك التوجه.

نادى فروسية

موفر معدات

تأجير المعدات

الخدمات اإللكترونية

RAKEZ702008

تأسيس جمعيات المالك

تأسيس جمعيات المالك

100022

تذاكر الفعاليات

تذاكر الفعاليات

100023

إنتاج الفعاليات

809052

مركز لتحضير اإلختبارات واإلمتحانات

343002

صناعة عوادم السيارات والمركبات

100017

تنظيم وإدارة المعارض

289928

صناعة تركيبات المعارض

إنتاج الفعاليات

خدمية

النوادي الرياضية

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

اعالم

خدمات دعم البث

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

خدمية

العقارات

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

هو المركز الذي يقدم خدمات لألفراد لتحضير إختبارات المهارات والكفاءة اللغوية مثل إختبار التوفل ،اآلليتس ،الرخصة الدولية لقيادة الحاسب
اآللي ،سات ،جي آر إي ،جي مات ،شهادات كامبريدج وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات محلية أو دولية مختصة في هذا المجال
ويتم التدريب إما مباشرة أو عن طريق اإلنترنت .

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

يشملصناعةعوادمالسياراتوالمركبات التي تعمل على إخراج الغازات من داخل المحركات.

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

تنظيم وإدارة المعارض               

يشمل المنشآت التي تعمل في مجال صناعة التركيبات من حوائط وأسقف ومنصات وتجهيزات للمعارض.

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

281109

صناعة اللوازم المعدنية لتدعيم البناء

172106

صناعة المطرزات

222110

طباعة المنسوجات والمالبس الجاهزة

741413

إستشارات تخطيط موارد المنشآت

269907

صناعة االسقف المعلقة غير المعدنية

514311

تجارة االسقف المعلقة

يشمل صناعة األسقف المعلقة المستعارة والمصنوعة من المواد غير المعدنية كالجبس أو األلياف الزجاجية المقواة أو البالستيك المقوى
باالسمنت أو المصنوعة من غير ذلك من المواد المماثلة.

67/2017/ RAKEZ

تصميم االزياء والمالبس

يشمل المحال التي تقوم بتصميم األزياء والمالبس الرجالية والنسائية ولألطفال بأنواعها بما في ذلك األزياء الرسمية أو المالبس الموحدة
للجهات الرسمية أو للهيئات والمؤسسات التي تحتاج إلى تخصيص مالبس موحدة لبعض فئات العاملين لديها.

749914

تصميم االزياء والمالبس

741402

استشارات ودراسات الجدوى االقتصادية

514327

تجارة السياج واالسالك الشائكة

يشمل المنشآت التي تعمل في إعداد الدراسات الفنية واإلقتصادية للمشروعات الجديدة للوقوف على مدى ربحية تلك المشروعات أو
مدى جدواها اإلقتصادية على مدى زمني معين من التشغيل كدراسات الجدوى الفنية واإلقتصادية وغيرها ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء
المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة.

تنظيم وإدارة المهرجانات

يشمل إعادة بيع السياج واألسالك الشائكة والتي تستخدم لحماية المنشآت الصناعية والزراعية والمطارات والمناطق العسكرية وغيرها.
تنظيم وإدارة المهرجانات

313004

صناعة الكابالت واالسالك من األلياف
البصرية

يشمل صناعة الكابالت واالسالك التي تستخدم األلياف البصرية في نقل اإلشارات الضوئية لمسافات بعيدة ،ويشمل األلياف التي تنتقل
من خاللها إشارات ضوئية ذات نمط موحد و تستخدم في شبكات الهاتف وكابالت التلفزيون ،وكذلك األنواع التي تنتقل من خاللها إشارات
ضوئية ذات أنماط متعددة و تستخدم في شبكات الحاسوب.

261004

صناعة منتجات االلياف الزجاجية

514319

تجارة منتجات االلياف الزجاحية

519011

تجارة منتجات االلياف البصرية وملحقاتها
ولوازمها

210205

صناعة وسائل حفظ االوراق

100075

إنتاج األفالم السينمائية/التليفزيون/
الراديو /الموسيقى

513909

تجارة افالم ومواد التصوير الفوتوغرافي

100018

وصف

يشمل عمليات تمديد المعادن أو تثقيبها أو تحويل الصفائح الى شباك إلنتاج اللوازم المعدنية مثل زوايا الحماية والشرائط (الشرائح) الشبكية
ودعامات صف الطوب وغيرها من اللوازم التي تستخدم أثناء عمليات تشييد األبنية وتكسيتها ألغراض تدعيم وتماسك عناصر البناء ومنع
التشققات والشروخ.

يشمل توشية المنسوجات القطنية والحريرية والصوفية وزخرفتها بالخيوط القطنية والحريرية والصوفية وكذلك الخرز والبراق والزجاج واألحجار
الكريمة وذلك إلنتاج المفروشات المطرزة من أطقم ومفارش األسرة والمناشف ولوازم الحمام وكذلك الشيل والفساتين النسائية وغيرها.

يشمل النقش والرسم على األقمشة بالمواد المثخنةالملونة وبإستخدام تقنياتطباعة الروتاري المعتمدة على األسطوانات أو الطباعة اليدوية
بالشابلونة الحريرية أو الطباعة بالمعدات الحديثة بواسطة ماكينات الطباعة الدائرية.

يشمل تقديم اإلستشارات و إعداد الدراسات حول البدائل المتاحة للمنشأة حتى تتمكن من تحقيق اإلستغالل األمثل لمواردها ,ويشمل ذلك
تطبيق آخر ماتوصل إليه العلم من تقنيات في مجاالت تقليل التكاليف ,الطاقة ,األجهزة ,المواد والمحافظة على نظافة البيئة.

هي إعادة بيع األسقف المعلقة المستعارة سواء أكانت مصنوعة من األلمنيوم أو الجبس أو البالستيك أو الخشب أو غير ذلك.

يشمل المحال التي تقوم بتصميم األزياء والمالبس الرجالية والنسائية ولألطفال بأنواعها في ذلك األزياء الرسمية أو المالبس الموحدة للجهات
الرسمية أو للهيئات والمؤسسات التي تحتاج إلى تخصيص مالبس موحدة لبعض فئات العاملين لديها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

صناعية

خدمات النشر والطباعة

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

فردية  /مهنية

أنشطة التصميم المتخصصة

خدمية

الخياطه الرجاليه و التصميم

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

صناعية

صناعة الزجاج

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

غير تابع للمجموعات

يشمل صناعة وسائل حفظ االوراق كاألضابير والملفات وعلب حفظ المستندات والوثائق الرسمية سواء أكانت مصنوعة من الورق أو الكرتون
أو البالستيك ،كما يشمل طباعة وتصنيع حوافظ االوراق (الليفلت).

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

إنتاج األفالم السينمائية/التليفزيون/الراديو /الموسيقى

اعالم

الموسيقى والترفيه

هي إعادة بيع المواد المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي (الشمسي) كاألفالم (الشرائط الحساسة للضوء) واألقراص والرقائق وغيرها من
المواد.

تجارية

استوديو تجاري

يشمل تشكيل مواد األلياف الزجاجية (الفايبر جالس) من خاماتها األولية ،وصناعة منتجاتها المختلفة كاألنابيب والمواسير ولوازم تركيبها،
وكذلك خزانات المياه ،والديكورات الخارجية ،واألسقف المستعارة والشباك المستخدمة في تغطية األسطح المعزولة عن المياه.

هي إعادة بيع األدوات والمستلزمات المصنوعة من األلياف الزجاجية (الفايبر جالس) كالديكورات واألنابيب والخزانات ،كما يشمل ذلك إعادة
بيع المادة الخام نفسها التي تستخدم في صناعة المنتجات المتنوعة من األلياف الزجاجية.

هي إعادة بيع األسالك والكابالت المصنوعة من األلياف البصرية لألغراض المختلفة كما يشمل إعادة بيع ملحقاتها ولوازمها من التوصيالت
والمقابس ونقاط التغذية وصناديق التحكم والتوزيع وغيرها من األجهزة والمستلزمات والمحلقات المتعلقة بها.
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513918

تجارة اجهزة التنقية والتصفية

921409

استشارات الفنون الجميلة

809060

التدريب في مجال الفنون الجميلة

242901

صناعة مواد اطفاء الحريق

514914

تجارة مواد مكافحة واطفاءالحريق

291923

صناعة معدات وأجهزة السالمة وإطفاء
الحريق

515909

تجارة معدات واجهزة السالمة واطفاء
الحريق

291903

تجميع معدات انظمة مكافحة الحريق

273105

صناعة األنابيب الخاصة بأنظمة اإلطفاء

يشمل صناعة األنابيب الحديدية المجلفنة والبالستيكية

281117

صناعة مجاري الهواء المقاومة للحريق

269913

صناعة المواد المقاومة والمانعة إلنتشار
الحريق

514341

تجارة األنابيب الخاصة بأنظمة اإلطفاء

514342

تجارة المواد المقاومة والمانعة إلنتشار
الحريق

281118

صناعة األبواب المقاومة للحريق

514335

تجارة األبواب المقاومة للحريق

742162

هندسة السالمة والوقاية من الحريق

وصف

هي إعادة بيع األجهزة المستخدمة في األبنية السكنية والمنازل بغرض تنقية الهواء من األدخنة والغازات والغبار أو في تصفية المياه أو غيرها
من السوائل وتنقيتها من الشوائب واألمالح كالمراشح والمصفيات (الفالتر) وغيرها ولوازمها وقطع غيارها ،أما المعدات المركزية أو التي
تستخدم لألغراض الصناعية فقد صنفت في الفصل .5150
يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات اإلستشارات حول االستثمار واالقتناء وتخزين وترميم األعمال الفنية األصلية باإلضافة إلى
الخدمات المتعلقة بتنسيق وإدارة وتقييم معارض الفنون الجميلة والمهرجانات والفعاليات ،ويشمل النشاطات الترويجية لتلك األعمال مثل
اإلعالنات والعالقات العامة والفعاليات على أن تتم عن طريق شركات إعالن مرخصة.

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على تدريس الفنون بما في ذلك الرسم ،والنحت ،والخط والموسيقى ،والرقص وغيرها.

يشمل صناعة المواد التي تعمل على كسر احد أضالع مثلث الحريق والتي هي الوقود والحرارة واألكسجين وذلك بإزالة أحد أضالعه أو كل
أضالعه عبر عمليات تبريد و خنق الحريق ،ويشمل ذلك مواد اإلطفاء الغازية مثل غاز ثاني أو كسيد الكربون وغازات الهالون ،وأيضا مواد
اإلطفاء السائلة مثل السائل الرغوي (الفوم) ،و مواد اإلطفاء الصلبة مثل المساحيق الكيماوية الجافة.

هي إعادة بيع المواد المستخدمة في مكافحة الحرائق وإطفائها كالغازات والرغاوي والمياه المعالجة وغيرها ،كما يشمل إعادة بيع المواد
الكيماوية المستخدمة في صناعة تلك الغازات أو الرغاوي وتحضيرها.

يشمل إعادة بيع جميع المعدات واألجهزة التي تستخدم من أجل السالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل واألخطار الطبيعية ،كما تشمل
الوقاية من حوادث الحريق ومكافحته وإطفائه مثل الكابالت الكهربائية ،مراوح سحب الدخان والضغط ،أجهزة اإلنذار ،الطفايات اليدوية،
الخراطيم وملحقاتها ،المرشات المائية وملحقاتها ،المضخات ،الخوانق ،أدوات إنارة الطوارئ والمخارج ،فوهات الحريق الجافة والرطبة ،أنظمة
الحريق التلقائية ،أنظمة اإلطفاء الرطبة.
يشمل إعادة بيع جميع المعدات واألجهزة التي تستخدم من أجل السالمة المهنية والوقاية من حوادث العمل واألخطار الطبيعية ،كما تشمل
الوقاية من حوادث الحريق ومكافحته وإطفائه مثل الكابالت الكهربائية ،مراوح سحب الدخان والضغط ،أجهزة اإلنذار ،الطفايات اليدوية،
الخراطيم وملحقاتها ،المرشات المائية وملحقاتها ،المضخات ،الخوانق ،أدوات إنارة الطوارئ والمخارج ،فوهات الحريق الجافة والرطبة ،أنظمة
الحريق التلقائية ،أنظمة اإلطفاء الرطبة.
يشمل تجميع أو صناعة المعدات المستخدمة في إطفاء الحرائق ومكافحتها كمضخات المواد الرغوية والكيماويات وما إليها ،كما يشمل
صناعة المعدات المتخصصة في إطفاء حرائق آبار البترول ومنشآت الصناعات البتروكيماوية ،كما يتضمن هذا النشاط تجميع نظم اإلنذار المبكر
من الحريق.
يشمل إعادة بيع األنابيب الحديدية المجلفنة والبالستيكية

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

غير تابع للمجموعات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

تجارية

تجارة مواد البناء

يشمل صناعة مجاري الهواء وعوازل األصوات من الحديد المجلف لتركيبها في المباني السكنية والتجارية والصناعية ,والتي تتميز بمقاومة
الحرق لمدة تتراوح بين  4 -2ساعات كما يمكن أن تستخدم أيضا في شفط األدخنة

صناعية

صناعات معدنية اخرى

يشمل صناعة المواد التي تقاوم وتمنع إنتشار الحريق مثل مواد التكسية ،القواطع الداخلية ،الطابوق ،األصباغ والدهانات.

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

يشمل إعادة بيع المواد التي تقاوم وتمنع إنتشار الحريق مثل مواد التكسية ،القواطع الداخلية ،الطابوق ،األصباغ والدهانات.

تجارية

تجارة مواد البناء

يشمل صناعة األبواب المعدنية أو الخشبية أو الزجاجية أو المفصالت المعدنية الحاصلة على شهادة مقاومة الحريق من الجهات المختصة بعد
إجتياز إختبارات مقاومة الحرارة العالية ,والتي من خصائصها عدم القابلية لإلحتراق ,القدرة على وقف اللهب والحد من إنتشار الحريق.

صناعية

صناعات معدنية اخرى

تجارية

تجارة مواد البناء

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

يشمل إعادة بيع األبواب المعدنية أو الخشبية أو الزجاجية أو المفصالت المعدنية الحاصلة على شهادة مقاومة الحريق من الجهات المختصة
بعد إجتياز إختبارات مقاومة الحرارة العالية ,والتي من خصائصها عدم القابلية لإلحتراق ,القدرة على وقف اللهب والحد من إنتشار الحريق ,كما
يشمل التركيب من قبل فنيين معتمدين من اإلدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول تطبيق المبادئ الهندسية لحماية الممتلكات والناس من اآلثار المدمرة
للحريق واألدخنة وذلك بالتركيز مكافحة الحريق وإخمادة والتقليل من آثاره ،إضافة إلى إعداد إستراتيجيات المكافحة والتخطيط لإلخالء عند
نشوب الحريق
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

741428

إستشارات السالمة الوقائية من الحريق

809054

التدريب على الوقاية من الحريق

809034

مركز تدريب اسعافات أولية

30-5122

تجارة األسماك والحيوانات البحرية

07-5520

طهي وشوي االسماك واللحوم

23-5121

تجارة مخلفات األسماك واللحوم

01-1512

تعليب األسماك واألغذية البحرية
وحفظها

02-1512

تجميد األسماك واألغذية البحرية

03-1512

تصنيع وتجهيز األسماك على السفن
المتخصصة

02-10402

استخراج زيوت األسماك والثدييات البحرية

43-5139

تجارة أدوات الصيد

289931

صناعة القراقير

01-5510

فندق فئة الخمس نجوم

513106

تجارة االعالم والسواري

172107

صناعة االعالم

11-1549

صناعة المنكهات ومكسبات الطعم
والرائحة

512231

تجارة المنكهات ومكسبات الطعم

172303

تجهيز شباك الصيد

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجارة المخلفات والنفايات

صناعية

تعليب وتجميد االسماك

صناعية

تعليب وتجميد االسماك

صناعية

تعليب وتجميد االسماك

صناعية

ُصنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

سواء الستخدامها شخصياً في الصيد أو إلعادة بيعها للغير.
يشمل المنشآت التي تعمل في مجال صناعة القراقير (أقفاص صيد السمك) يدوياً
ً

صناعية

صناعة القراقير والشباك

يشمل نوعية الفنادق التي توفر الخدمات والمرافق والتسهيالت المتميزة مثل الغرف المجهزة بوسائل الترفيه ،خدمة الغرف وتقديم األطعمة
على مدى  24ساعة ،خدمات البواب عند مدخل الفندق ،مركز للياقة البدنية وحمام سباحة و تسهيالت ممارسة لعبة الغولف والرياضات
المائية.

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اإلستشارات واإلرشادات في مجال السالمة الوقائية من الحريق بما في ذلك إعداد إستراتيجيات
المكافحة والتخطيط لإلخالء عند نشوب الحريق ،تقييم المخاطر ووضع خطط العمل التي تستجيب للقواعد والشروط التي تضعها الجهات
المختصة لتلك الحاالت ،تطوير السياسات واإلجراءات في مجال الحريق ،إقتراح التعديالت على تصاميم المباني للتوافق مع مواصفات المباني
الموضوعة من الجهات المختصة ،تصميم برامج التدريب في المجال المذكور.
يشمل المنشات المتخصصة في تقديم التدريب وتمليك المعلومات األساسية للفئات المختلفة حول السالمة الوقائية من الحريق ،ويشمل
ذلك المساعدة في التعرف على مكامن وأسباب الحريق في البيئة المحيطة ،كيفية منع نشوب الحريق وكيفية إحتوائه عند بدايته ،كيفية
التصرف واإلخالء السليم عند الحريق لتفادي الذعر واإلصابات ،كيفية إستعمال أجهزة اإلطفاء ،اإلسعافات األولية للحروق البسيطة.

يشمل التدريب على االسعافات االولية وتطبيقها بشكل علمي بهجف الى انقاذ حياة المصاب او تخفيف آثار االصابة الى الحد االدنى وتسهيل
االعمال العالجية التي سيجريها الطبيب.

هي إعادة بيع األسماك والحيوانات البحرية بأنواعها الطازجة أو المبردة سواء بيعت بالكامل أو مقطعة شريطة أن التكون قد أجري عليها أية
عمليات تحويلية أو معالجة لحفظها (صنفت األسماك واألغذية البحرية المجمدة والمحفوظة تحت النشاطين أرقام  5122 - 07و .) 5122 - 08

يشمل المحال التي تقوم بتقديم خدمات طهي وشوي االسماك واللحوم بأنواعها للجمهور ،والتي يقتصر نشاطها على ذلك وال يشمل
خدمات التقديم أو تسهيالت تناول الوجبات الغذائية والمشروبات وما إليها في نفس الموقع.

يشمل إعادة بيع قشور األسماك وأمعائها وكذلك أمعاء الحيوانات والطيور المذبوحة ودمائها واألجزاء غير الصالحة منها لالستهالك وذلك
الستخدامها في األغراض التجارية أو الصناعية.

يشمل تعليب األسماك ومنتجاتها كالبطارخ والكافيار وكذلك األغذية البحرية مثل الربيان وكركند البحر (اللوبستر) والقواقع وغيرها وذلك في
عبوات محكمة الغلق أو حفظها بإستخدام أساليب التمليح أو التجفيف أو التدخين.
يشمل تجهيز األسماك واألغذية البحرية الصالحة لإلستهالك البشري وتغليفها في عبوات أو أكياس معينة وتجميدها في حالة تصلح معها
لإلستهالك.

يشمل السفن والقوارب المجهزة بمعدات تجهيز األسماك واألغذية البحرية وتصنيعها أو تجميدها وال يدخل من ضمنها السفن والقوارب
المجهزة بمعدات الصيد باإلضافة إلى معدات التجهيز حيث صنفت في الفصل 0500
استخراج زيوت األسماك والثدييات البحرية

هي إعادة بيع األدوات التي تستخدم في الصيد والقنص سواء أكان إستعمالها للصيد البحري من شباك وخيوط وسنانير وعصي وغيرها ,أو
لصيد البر من بنادق وذخيرة وشباك وأفخاخ وأقواس وسهام وغيرها بما في ذلك أدوات ولوازم تربية الصقور وتدريبها.
يشمل تجهيز شباك الصيد من خيوط النايلون.

يشمل إعادة بيع األعالم المصنوعة من األقمشة ,الورق ,البالستيك أو الفينيل ,كما يشمل ذلك السواري سواء أكانت مصنوعة من الحديد,
األلمنيوم ,األخشاب أوالفيبرجالس ,ويدخل في هذا النشاط بيع لوازمها من البكرات ,الرافعات ,الزخارف ,مسامير التثبيت وغيرها.

صناعية

يشمل صناعة األعالم والرايات الرسمية وغير الرسمية باختالف أحجامها وأغراضها بطريقة القص والحياكة ،أو بطريقة طباعة األلوان أو غير
ذلك ،كما يشمل صناعة الشعارات والشارات ،وكذلك أعالم الزينة التي تعلق في االحتفاالت والمناسبات ،كما يشمل ذلك صناعة هذه األعالم صناعية
من األقمشة المنسوجة من األلياف الطببيعية أو غيرها من المنسوجات االصطناعية أو البالستيك وما اليها.
يشمل صناعة المواد والمنكهات ومكسبات الطعم وخالصات الفواكه التي تستخدم في صناعة المنتجات الغذائية كما يشمل صناعة
مكسبات الرائحة التي تستخدم في صناعة المواد العطرية والمنظفات.

يشمل إعادة بيع المواد والمنكهات ومكسبات الطعم وخالصات الفواكه التي تستخدم في صناعة المنتجات الغذائية ،كما يشمل صناعة
مكسبات الرائحة التي تستخدم في صناعة المواد العطرية والمنظفات

صناعة القراقير والشباك

صناعة النسيج ومنتجاتها

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

28/78
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
وصف

رمز النشاط

النشاط

07-5510

فندق عائم

12-5520

مطعم عائم

251903

صناعة االرضيات والدواسات

02-1531

خلط وتهيئة الدقيق

يشمل صناعة األغطية المطاطية والمقواة والمستخدمة لتغطية األرضيات كأرضيات الورش والمصانع والمستشفيات وغيرها من األبنية ذات
االستخدامات المختلفة ،كما يشمل صناعة أغطية أسطح جوانب أحواض السباحة وأسطح المركبات والقوارب وأرضيات الحدائق ومضامير
المالعب ،كما يشمل هذا النشاط صناعة الدواسات (الحصيرات) المطاطية للمنازل أو المداخل.

1061011

صناعة الخلطات والعجائن المجهزة
لمنتجات الدقيق

صناعة الخلطات والعجائن المجهزة لمنتجات الدقيق

صناعية

19-5122

تجارة الدقيق

512103

تجارة زهور القطف ونباتات الزينة الداخلية

يشمل بيع جميع أنواع الدقيق األسمر و األبيض والتي تستخدم في صناعة الخبز و تجهيز الفطائر وأنواع البسكويت والكيك والمعجنات
وغيرها.

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

تجارية

الزهور و النباتات

514333

تجارة الرماد الطائر

تجارية

تجارة مواد البناء

01-1533

صناعة األعالف

صناعية

صناعة االعالف واالسمدة

512114

تجارة االعالف

تجارية

تجارة االعالف واغذية الحيوانات

512200

تجارة المواد الغذائية والمشروبات

291402

صناعة مشاعل تسخين الطعام

هي إعادة بيع جميع أنواع المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة ،وتدخل من ضمنها إعادة بيع أي من البنود المذكورة الحقاً تحت
هذا الفصل.

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

29-1549

صناعة المكمالت الغذائية

يشمل صناعة المستحضرات الغذائية التي تصنف كنوع من األطعمة وليس كدواء والتي يكون هدفها تكملة النظام الغذائي إما نتيجة
لفقدها في النظام الغذائي للشخص أو قد تكون ال تستهلك بكميات كافية ،ويشمل ذلك الفيتامين والمعادن واأللياف واألحماض الدهنية
واألحماض االمينية والمقويات المحضرة من العسل واألعشاب.

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

الصناعات الغذائية

512201

تجارة المكمالت الغذائية

741422

استشارات االغذية واألغذية الصحية
واأللبان

30-1549

صناعة األغذية ذات المكونات المتجانسة

00-5122

تجارة المواد الغذائية والمشروبات

يشمل تقديم خدمات اإلقامة على السفن أو البواخر التي يتم تجهيزها بالمتطلبات الضرورية والمناسبة إلستقبال النزالء وتقديم خدمات
اإلقامة عليها لمدد قصيرة باإلضافة إلى تقديم الخدمات الفندقية المألوفة األخرى.

يشمل السفن أو القوارب أو اليخوت المزودة بالتجهيزات المناسبة لتناول الوجبات الغذائية على متنها ,ويشمل ذلك خدمات إعداد الوجبات
الغذائية وأنواع الشراب وتقديمها لإلستهالك الفوري من قبل الجمهور سواء أكانت هذه المطاعم تقدم خدماتها في موقع ثابت أو أثناء
القيام برحالت ترفيهية في البحر.

يشمل خلط دقيق القمح وتهيئته إلنتاج أنواع وأصناف مختلفة من المنتجات إلستخدامها في إنتاج المواد الغذائية أو إعداد األطعمة.

هي إعادة بيع زهور القطف ونباتات الزينة الداخلية ولوازمها بحالتها الطبيعية أو بإعادة تشكيلها وتنسيقها

هي إعادة بيع الرماد الطائر المنتج من عملية إحتراق مسحوق الفحم الحجري في مصاهر توليد الطاقة وذلك إلستخدامه في إحالل جزء من
األسمنت المستخدم في الخرسانة الجاهزة والمالط وذلك إلكسابهما الصالبة وقوة التحمل ومقاومة العوامل الكيماوية.

يشمل إنتاج األعالف المحضرة للحيوانات والدواجن سواء أكانت هذه األعالف من أصل نباتي كالتبن والنخالة وغيرها أو من أصل حيواني
كمسحوق السمك والمخلفات الحيوانية المجففة.

هي إعادة بيع أعالف الماشية واألغنام والخيول وغيرها من الطيور الداجنة سواء أكانت هذه األعالف من اصل نباتي كالتبن والنخالة وغيرها،
أو من أصل حيواني كالدم المجفف أو مسحوق السمك.

يشمل صناعة المشاعل الصغيرة التي تستخدم في الفنادق والمطاعم إلبقاء الطعام ساخناً أثناء تقديمه في الحفالت والمناسبات المختلفة.

يشمل إعادة بيع األغذية والمكمالت التي تصنف كنوع من األطعمة وليس كدواء والتي يكون هدفها تكملة النظام الغذائي مثل األغذية
المخصصة لبعض الحاالت المرضية وكذلك األغذية المصنوعة من المواد الغذائية الطبيعية الخالية من المواد الصناعية أو المنكهات أو األلوان
التي تضاف عادة على األغذية المعلبة والمحفوظة ،ويشمل ذلك الفيتامينات واألمالح والمشروبات المنعشة واألحماض الدهنية واالمينية
والمقويات المحضرة من العسل واألعشاب وبدائل األغذية للرياضيين أو لوصفات الحمية الغذائية.
يشمل تقديم االستشارات في مجاالت المواد الغذائية الصحية لتمثل رابطا أساسيا بين عمليات التسويق وتطوير المنتج وذلك لتلبية
االحتياجات المتزايدة الكتساب المهارات والمعرفة االساسية في مجاالت األغذية الصحية ،كما يشمل تطوير وصفات المنتجات الجدديدة،
تحديد مصادر المواد الخام والمكونات ،تصميم وتحديد أساليب ومكائن التصنيع ،وأيضا مايتعلق بالتعبئة ،التكلفة ،تدقيق الجودة ،واإلدارة
والتسويق.
يشمل عمليات تصنيع مختلف األنواع من األغذية ذات المكونات المتجانسة مثل بعض منتجات اللحوم ،األسماك ،الفواكه واأللبان.

هي إعادة بيع جميع أنواع المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة والمجمدة وتدخل من ضمنها إعادة بيع أي من البنود المذكورة الحقا تحت
هذا الفصل.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

االنشطة السياحية

صناعية

صناعة االطارات ومنتجات المطاط

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية
صناعية

تجارية

العطاره

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

525101

المتاجرة اإللكترونية بالمواد الغذائية

07-5211

خدمات تموين بالمواد الغذائية

29-9241

نادي كرة قدم

809007

معهد لتعليم اللغات األجنبية

742104

هندسة األساسات وميكانيكا التربة

02-5510

فندق فئة األربع نجوم

515986

تجارة آالت التخليص وصيانتها

06-5122

تجارة اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة

28-1549

تسييل مكعبات الكاكاو المجمدة

07-5122

تجارة األسماك واألغذية البحرية المجمدة

34-5122

تجارة الدواجن المجمدة

يشمل إعادة بيع الطيور الداجنة مثل الدجاج والحمام والبط المجمدة والتي ال يكون قد تم إجراء أية عمليات تحويلية عليها

01-1513

تعليب الفواكه وتعبئتها

يشمل عمليات حفظ الفواكه بالتعليب لحفظها من عوامل إفساد األغذية.

05-1513

تجميد الفواكه والخضار

وصف

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة المواد الغذائية للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام العديد من
التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف والمؤسسات
المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات االئتمان،
البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

يشمل القيام بتعهدات تزويد الهيئات والشركات المختلفة بالمواد الغذائية والتموينية الطازجة والمعلبة والمحفوظة بغرض إستخدامها في
إعداد الوجبات الغذائية أو لألغراض الصناعية.
يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على تسهيالت لممارسة كرة القدم وخوض المنافسات المحلية
أواإلقليمية أو الدولية سواء على مستوى الهواية أو اإلحتراف.

يشمل التدريب على هيكلية ومكونات اللغات أجنبية ،وتتضمن التدريب على اللغة األجنبية التي يجري تدريسها كلغة ثانية بما في ذلك دراسة
الثقافات المتصلة باللغة واألدب وعلم اللغة ،اليشمل ذلك تعليم اللغة األم أوتعليم الثقافات األجنبية.

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول الخصائص اإلنشائية والميكانيكية للتربة ودراسة سعتها الحملية وطريقة
تصرفها عند تعرضها لألحمال واإلجهاد عند تصميم المنشات الصناعية والسكنية ،ويشمل ذلك أنواع األساسات المختلفة وطرق تصميمها
وخصائص السوائل والمياه وأثرها علي المنشئات.

يشمل نوعية الفنادق التي توفر الخدمات والمرافق والتسهيالت المتميزة ،مرافق الترفيه واالستجمام ،تجهيزات المآدب ،غرف واسعة ومريحة
و مجهزة بديكورات حديثة ،توفير مركز للياقة البدنية وحمام سباحة ،توفير تجهيزات حفالت اإلستقبال.
يشمل المنشآت المرخصة من مؤسسة اإلمارات للبريد لبيع آالت التخليص وصيانتها  ,وهي آالت تتولى طبع الرسم المقرر على الرسالة عوضا
عن الطوابع البريدية  ,وتعبا هذه اآلالت من قبل مكتب البريد.

يشمل إعادة بيع لحوم األبقار واألغنام وغيرها من الماشية الطازجة أو المبردة أو المجمدة والتي ال يكون قد تم إجراء أية عمليات تحويلية
عليها.
يشمل المنشآت المتخصصة في تسييل وتذويب خليط الكاكاو المجمد وذلك تمهيدا إلستخدامه في صناعة المنتجات المختلفة من
الشيكوالتة.

هي إعادة بيع األسماك بأنواعها ومنتجاتهاكالبطارخ والكافيار واألغذية البحرية كالقواقع والربيان والسالحف البحرية وغيرها من األغذية
البحرية الصالحة لإلستهالك بعد تجميدها أو بعد تعبئتها في عبوات أو أكياس بالستيكية بحيث تحفظ مجمدة.
يشمل عمليات حفظ الفواكه والخضروات لفترات طويلة عن الطريق التجميد مع إحتفاظ تلك المواد بخواصها الغذائية.

يشمل صناعة شراب الفواكه وعصائرها المصنوعة من غير مصادرها الطبيعية كإستخدام المنكهات ومكسبات الطعم والرائحة والمركزات
ومساحيق الفواكه المجففة أو المكثفة في إنتاج أنواع األشربة والعصائر المختلفة أما إنتاج عصير الفواكه من مصادره الطبيعية فقد صنف
تحت النشاط رقم . 1513 - 03

04-1554

صناعة شراب الفواكه

03-1513

صناعة عصير الفواكه

361012

تنجيد االثاث

يشمل عمليات صناعة العصير الطبيعي من الفواكه الطازجة والمطابقة للمواصفات المطلوبة ،ال يشمل هذا صناعة عصائر الفواكه من غير
المصادر الطبيعية حيث صنفت تحت النشاط رقم 04-1554

289908

صناعة الشباك المعدنية

يشمل صناعة الشباك من األسالك المعدنية المغلفنة أو المغطاة بطبقة من البالستيك والمستخدمة في األغراض االنشائية والتسييج
وحماية التربة والصخور من االنجراف ،وانتاج الصناديق واألقفاص الشبكية وغيرها من االستخدامات.

289924

صناعة احوية جمع القمامة والنفايات

514343

تجارة أحوية جمع القمامة والنفايات

يشمل تنجيد األثاث بتزويده بالبطانات ،النوابض ،الشرائط المنسوجة واألغطية من القماش أو الجلد.

يشمل صناعة الصناديق واألوعية واألحوية التي تستخدم لجمع القمامة والنفايات في األماكن العامة ،بخالف األوعية المنزلية التي تستخدم
لهذا الغرض فانها تصنف ضمن الفصل ( 3699صناعة المكانس وأدوات التنظيف)

يشمل إعادة بيع وتأجير الصناديق واألوعية واألحوية التي تستخدم لجمع القمامة والنفايات من األماكن العامة والمنشآت السكنية والتجارية
والصناعية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

تجارية

التموين الغذائي

خدمية

النوادي الرياضية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجارة االسماك

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

ندف القطن و التنجيد

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

الصناعات الغذائية
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

281115

صناعة قنوات تصريف النفايات

515944

تجارة معدات الحدائق

513120

تجارة مستلزمات المالبس

525102

المتاجرة اإللكترونية بالملبوسات
والمنسوجات والهدايا

وصف

يشمل صناعة القنوات اإلسطوانية المصنوعة من الفوالذ والتي تستخدم في تصريف النفايات من األدوار العليا في البنايات والمستشفيات,
كما يشمل ذلك تركيبها وتثبيتها داخل األماكن المخصصة لها.

هي إعادة بيع المعدات واألثاث الخارجي والتركيبات التي تجهز بها الحدائق والمتنزهات والساحات العامة من مقاعد للجلوس ومظالت
وأحواض للزهور وصناديق للنفايات.

يشمل إعادة بيع تشكيلة واسعة من مستلزمات المالبس المعدنية والبالستيكية مثل األزرار ،البطانات ،الخرز ،األحزمة ،الحليات ،الكالبات،
العراوي ،المشابك.

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة الملبوسات والمنسوجات والهدايا للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام
العديد من التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف
والمؤسسات المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات
االئتمان ،البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

نوع الرخصة
صناعية

مجموعة النشاط

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

04-2929

تجميع أنظمة إنتاج الغاز والكيماويات

يشمل تجميع أنظمة الكيماويات والغازات الصناعية عالية النقاوة وخالئط الغازات مثل الهيليوم ,األريجون ,النتروجين ,ثاني أوكسيد الكربون
واألوكسجين ,كما يشمل أنظمة التعبئة في عبوات وأسطوانات مختلفة األحجام ,وكذلك عمليات تركيب تلك األنظمة.

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

289916

صناعة اسطوانات الغاز

يشمل صناعة أسطوانة الغاز من الحديد أو من المواد المركبة التي تكون ثابتة كيماويا وذلك لإلستخدام المنزلي والصناعي والطبي.

صناعية

514218

تجارة إسطوانات الغاز

يشمل إعادة بيع اسطوانات الغاز والتي هي عبارة أوعية الضغط لتخزين الغاز داخلها تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي وذلك لإلستخدام
المنزلي والصناعي والطبي.

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

توزيع الغاز المنزلي

742156

هندسة استخالص الغازات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

521904

تجارة عامة

تجارة عامة

تجارة عامة

03-6302

التخزين في مخازن عامة

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

742146

هندسة المساحة الجيوديسية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

742147

رسم الخرائط الجغرافية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

742130

هندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء
والجيوميكانيك

20-5122

تجارة السمن والزيوت النباتية

749501

تغليف الهدايا

513931

تجارة الهدايا

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول مجموعة من العمليات اإلنتاجية يتم فيها تنقية الغاز الطبيعي الخام بعد
إستخراجه من آبار الغاز وذلك إلستخدامه في المجاالت المختلفة.
تفصيال في فئة
تشمل المنشآت التجارية التي تقوم باستيراد ،إعادة بيع أو إعادة تصدير جميع أصناف السلع والمنتجات والبضائع المذكورة
ً
التجارة من دليل تصنيف األنشطة ،ماعدا ما يحتاج منها لموافقات من الجهات المختصة األخرى.

يشمل المنشآت المتخصصة التي توفر المخازن المجهزة بمعدات التحميل والتفريغ وذلك لتخزين المواد األولية و النصف مصنعة و التامة
الصنع.

يشمل تنفيذ شبكات نقاط التحكم األفقية والرأسية بدرجاتها المختلفة  ,تنفيذ شبكات قراءة الجاذبية األرضية  ,قياس درجات ثبات المباني ,
تحديد وحساب خط الجاذبية المتساوي  ,دراسة حركات القشرة األرضية والزالزل والبراكين  ,تفيذ مشاريع خطوط األنابيب والحدود الدولية ,
إيجاد وحساب مستوى سطح البحر.

يشمل إعداد الرسومات والخرائط الجغرافية الطبيعية والسياسية والمدنية سواء أكانت رقمية أم خطية وكذلك إعداد المخططات
الطوبوغرافية والكنتورية لتضاريس األرض وطبيعتها ،كما يشمل إعداد التقارير التحليلية

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول إستكشاف الخصائص الفيزيائية لألرض والتعرف على الطبقات تحت
السطحية من خالل الطرق الفيزيائية الكمية للكشف عن محتويات باطن األرض من مياه جوفية ونفط وغاز طبيعي  ،كما يشمل هندسة
الجيوكيمياء التي تعنى بإستخدام األدوات والمبادئ الكيمائية لدراسة تركيب الكرة األرضية وبنيتها وتاريخها الجيولوجي وذلك إلستكشاف
الخامات في المكامن العميقة التي يصعب الكشف عنها بالطرق الجيولوجية ،كما يشمل هندسة الجيوميكانيك أوعلم ميكانيكا األرض بشقيه
ميكانيكا التربة وميكانيكا الصخور وذلك لدراسة سلوك والكتل الصخرية
هي إعادة بيع الدهون والسمن الطبيعي والصناعي المعبأ بأنواعه سواء أكان من أصل حيواني أو نباتي وكذلك الزيوت النباتية المعبأة كزيت
الذرة وزيت الزيتون وزيت زهرة دوار الشمس وزيت فول الصويا وزيوت الخضار األخرى وغيرها من أنواع الزيوت النباتية.

يشمل خدمات تغليف الهدايا للغير وتزويدها بالشرائط أو الزهور أو األزرار اإلصطناعية وتصميم بطاقات اإلهداء وطباعتها ،كما يشمل ذلك
خدمات توصيل الهدايا إلى المنازل أو أماكن العمل.

هي إعادة بيع أطقم األقالم والوالعات وغيرها من الهدايا كمحافظ النقود وميداليات المفاتيح وعلب الهدايا الفاخرة واألزرار الذهبية وعدد
التجميل باإلضافة إلى بعض التحف الصغيرة والمشغوالت اليدوية التذكارية وغيرها من المصنوعات المتنوعة التي تستخدم لالستعمال
الشخصي أو لإلهداء.

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

خدمية

تغليف و تجهيز السلع

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة
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ة
سالخيم 
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قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

261007

صناعة العبوات والقوارير الزجاجية

يشمل صناعة القوارير والعبوات الزجاجية المختلفة المستخدمة لألغراض الصناعية في تعبئة السوائل المختلفة والمواد الكيماوية وغيرها.

261005

صناعة المرايا وتقطيع الزجاج

يشمل صناعة الزجاج المستوي من صودا الجير عن طريق صهر المادة الخام في األفران والدرفلة أو بأي طريقة أخرى ،وذلك إلستخدامة في
المجاالت اإلنشائية في أبواب ونوافذ األبنية وفي عمل الفواصل الداخلية وزجاج السيارات ،كما يشمل صناعة المرايا عبر طالء الزجاج بمادة
عاكسة وذلك إلستخدامها في مجاالت الديكور والمعمار واألجهزة العلمية

514307
519004

تجارة الزجاج والمرايا

تجارة القوارير الزجاجية

وصف

يشمل إعادة بيع الزجاج والمرايا والتي تستخدم في أبواب نوافذ األبنية وفي عمل الفواصل الداخلية والتكسية الخارجية.
يشمل إعادة بيع القوارير الزجاجية المستخدمة في حفظ السوائل.

261001

صناعة االواني المنزلية الزجاجية

515214

تجارة أنظمة تحديد المواقع (جي بي اس )

181013

صناعة القفازات

تشمل األجهزة المتخصصة والمرتبطة باألقمار الصناعية والتي تمكن مستخدميها على األرض أو البحر من تحديد مواقعهم بدقة ,وكذلك
إستخدامها كأنظمة مالحية في وسائل النقل المختلفة.

يشمل صناعة األوعية واألواني المنزلية والمطبخية الزجاجية المستخدمة في تحضير وتقديم وحفظ الطعام.

273201

عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة

يشمل عمليات صهر الذهب والمعادن الثمينة وتنقيتها وسبكها في سبائك ذات أوزان أو أحجام قياسية معينة ,كما يشمل هذا النشاط
عمليات درفلة الذهب والمعادن الثمينة وسحبها وصناعة األسالك واألوراق والرقائق من الذهب والمعادن الثمينة وغير ذلك من العمليات
المرتبطة بها.

05-2732

تصفية الذهب

20-9241

نادي جولف

04-6304

مكتب إرتباط سياحي حكومي

01-1531

طحن الحبوب والغالل

04-1531

تعبئة الحبوب والغالل

يشمل جميع عمليات إعداد أنواع الحبوب كالقمح والشعير والذرة واألرز والشوفان وغيرها من الغالل كالفول والحمص والفاصوليا وماإليها.ثم
القيام بعمليات طحنها أو سحقها وإنتاج الدقيق منها.

512106

تجارة الغالل والحبوب والبقول

100009

التصميم الفني

هي إعادة بيع الحبوب كاألرز والقمح والشعير والذرة وغيرها من الثمار كالتمور والحمضيات والفواكه وما إليها ،وكذلك البقول كالفول
والحمص والفاصوليا وغيرها ،كما يشمل ذلك إعادة بيع غير ذلك من الغالل والمحاصيل الحقلية قبل القيام بعمليات تقشيرها أو ضربها أو
تبييضها لجعلها صالحة لالستهالك.

232009

خلط الشحوم وزيوت التزليق

يشمل عمليات الخلط والمزج باستخدام الزيوت األساسية والمواد المضافة إلنتاج أنواع جديدة من زيوت السيارات والزيوت البحرية وزيوت
التروس ،وزيوت ناقل الحركة األوتوماتيكي والزيوت الهيدروليكية.

232007

صناعة الشحوم وزيوت التزليق

514336

تجارة مواد بناء المباني الخضراء

742166

استشارات األبنية الخضراء

يشمل صناعة القفازات المصنوعة من األنسجة كالقطن والصوف أو األلياف االصطناعية ،وكذلك القفازات التي تصنع من الجلود أو المطاط.

يشمل إستعادة وإستخالص الذهب الخام بعد فصله عن الشوائب المصاحبه له بعد عمليات تعدينه وإستخراجه والتي تشمل النحاس ،الرصاص،
الزنك ،الحديد وغيره ،ويتم الفصل من خالل عمليات الصهر والمعالجة بغاز الكلور ليتم تحويل تلك الخالئط لعناصرها األولية ويتبقى خام
الذهب.

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على التسهيالت والمرافق الضرورية لممارسة رياضة الجولف وصقل
مواهب الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.

هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الجهات أوالمؤسسات التابعة لحكومة دولة ما من دول العالم لتمثيلها بشكل خاص في
اإلمارات وذلك بهدف الترويج السياحي للبلد التي يمثلها المكتب ,واليسمح لهذا المكتب بمزاولة أي نشاط مباشر أو إبرام عقود أو إتفاقيات
بنفسه.

يشمل إعادة الحبوب والغالل في أكياس أو عبوات استهالكية محكمة الغلق بحيث تكون صالحة لالستخدام النهائي.

التصميم الفني

يشمل صناعة أنواع الشحومات وزيوت التزليق التي تستخدم في تزييت المحركات والمكائن ،ويدخل في ذلك المنشآت التي تقوم بصناعة
الزيوت المركبة والمخلوطة من مواد مشتراة.

يشمل إعادة بيع مواد البناء والتجهيزات الصديقة للبيئة والتي تستخدم في بناء البيوت الخضراء والتي عبارة عن المباني المصممة لخفض
إنبعاث ثاني أكسيد الكربون وبالتالي المساعدة في خفض مستوى سخونة األرض ,ويشمل ذلك مواد الحوائط ,العوازل ,األبواب ,النوافذ,
أنظمة التبريد والتسخين ,مصادر الطاقة الشمسية والمتجددة ,أنظمة اإلنارة وأجهزة تكييف الهواء.

يشمل اإلستشارات المتعلقة بتشييد المباني الخضراء ،وهي األبنية التي يعتمد في بنائها على معايير صديقة للبيئة ،ويشمل ذلك إعداد
دراسات المشروع وعناصره وصياغة اإلستراتيجيات التي تمكن من اإلستخدام األمثل للموارد وإستغالل الموارد البديلة للتقليل من إستهالك
الطاقة الكهربائية والمياه والموارد األخرى مما سيكون له آثار إيجابية على البيئة والصحة العامة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة الزجاج

صناعية

صناعة الزجاج

صناعية

صناعة االواني الزجاجية والخزفية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

صناعه الذهب وتقطيع االحجار الكريمة

صناعية

صهر ودرفلة الحديد والمعادن

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

االنشطة السياحية

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

صناعية

صناعة منتجات النفط

صناعية

صناعة منتجات النفط

تجارية

تجارة مواد البناء

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية
تجارية

تجارة مواد البناء

انشطة تجارية منفصلة
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742176

هندسة المباني الخضراء

515960

تجارة البيوت الزراعية ومعداتها ولوازمها

369912

صناعة مستلزمات الحك والصقل

05-5211

مطحنة

03-5211

بقالة

06-5510

نزل

241107

صناعة الصمغ والغراء

514918

تجارة الصمغ والغراء

06-1531

إنتاج مسحوق الصمغ

269904

صناعة الجبس

269905

صناعة منتجات الجبس

514310

تجارة المنتجات الجبسية

191202

صناعة حقائب اليد والمحافظ واالحزمة

289301

صناعة العدد اليدوية

513901

تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية

291501

صناعة معدات واالت الرفع والتحميل

515920

تجارة معدات وآالت التحميل والرفع

100014007

خدمات التدريب و التثقيف في مجال
الرعاية الصحية

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

تجارية

الزراعة

صناعية

صناعة العدد المعدنية

تجارية

مطحنه

تجارية

مجموعة المجمعات اإلستهالكية

خدمية

االنشطة السياحية

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة الحقائب واالحذية

صناعية

صناعة العدد المعدنية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

هي إعادة بيع المعدات واآلالت المستخدمة في تجميل الشحنات ورفعها في الموانئ والمطارات ونقاط الجمارك البرية وغيرها مثل األوناش
ومعدات المناولة وأنظمة الشحن والتفريغ ونقل البضائع داخل المستودعات.

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمات التدريب و التثقيف في مجال الرعاية الصحية

خدمية

معهد التدريب

يشمل األنشطة والخدمات والدراسات الهندسية والتصاميم المعمارية واإلنشائية التي تهدف إلى تحقيق توفير في إستهالك الطاقة في
المباني وتقليل إنبعاث ثاني أكسيد الكربون وذلك باإلستخدام األمثل للتصاميم والمواد الصديقة للبيئة من أجل توفير بيئة صحية مالئمة
لمستخدمي هذه المباني.

يشمل إعادة بيع البيوت الزراعية سواء كانت مصنوعة من الزجاج أو البالستيك والتي تعمل على حماية بيئة اإلنبات داخلها من حيث درجة
الحرارة والرطوبة والتهوية ،كما إنها تعمل على تحسين اإلنتاج الزراعي في األراضي التي تعاني من قصور في اإلنبات ،كما تعمل على إنتاج أواع
معينة من المحاصيل في غير موسمها.

يشمل صناعة األدوات والمواد والمستلزمات التي تستخدم في حك األسطح لصقلها أو تمليسها أو إزالة الطبقات المتكونة عليها أياً كان
الغرض من القيام بهذه العمليات ،ويشمل ذلك صناعة ورق الصنفرة وأحجار التمليس ورؤوس الصقل التي تركب على األجهزة المستخدمة في
الصقل والتلميع فيما عدا المواد الكيموية فقد صنفت ضمن الفصل .2424
يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بطحن بعض أنواع المواد الغذائية كالحبوب والتوابل والبن وغيرها للغير بمقابل أو تقوم بطحنها وتعبئتها
في عبوات ذات أحجام إستهالكية وتجهيزها بشكل مسبق وتكون هذه المحال صغيرة الحجم بحيث اليمكن تصنيفها مع المنشآت الصناعية
ضمن الفئة (د).

يشمل المحال التجارية التي يقوم نشاطها على تسويق بعض المنتجات والسلع اإلستهالكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة
واألواني المنزلية ولوازم التنظيف.

يشمل المنشآت التي تقوم بتهيئة السكنى المناسبة في غرف مجهزة لهذا الغرض وذلك للنزالء الذين يقيمون لمدد مؤقتة مقابل إيجار يومي
وبأسعار محددة بحيث يقتصر نشاطها على تقديم خدمات السكنى لنزالئها دون سائر الخدمات المألوفة التي تقدمها الفنادق عادة.

يشمل انتاج الصمغ وكذلك الغراء من خاماتهما األولية ،مع بقائهما على حالتهما األصلية لالستخدام المباشر أو لالستخدامات الصناعية
المختلفة في إنتاج المركبات الكيماوية األخرى مثل مواد اللصق أو مستحضرات التجميل أو غيرها.

يشمل إعادة بيع الصمغ وكذلك الغراء لالستخدام المباشر أو لالستخدامات الصناعية المختلفة في إنتاج المركبات الكيماوية األخرى مثل مواد
اللصق أو مستحضرات التجميل أو غيرها

يشمل طحن الصمغ العربي وغيره من أنواع الصمغ و تحويله إلى مساحيق أو مواد سائلة وذلك إلستخدامه في مختلف المجاالت مثل
صناعات المواد الغذائية ،مستحضرات التجميل ،المنسوجات ،األدوية ،األصباغ والملمعات وغيرها.

يشمل عمليات تصنيع الجبس بعد إستخراجه من المحاجر بواسطة الحفر أو التفجيرثم تكسير الخام وغسله وتحميصه وطحنه ليصبح جاهزا
لإلستخدام في مجاالت البناء وتجبير الكسور وغير ذلك.

يشمل صناعة المنتجات الجبسية كلوازم الديكور من الزخارف والرسومات المجسمة واألعمدة والحلي المعمارية واأللواح المستخدمة في
التكسية أو كمواد عازلة للحرارة وكذلك أوعية الزهور ونباتات الزينة وغيرها.
يشمل إعادة بيع المنتجات الجبسية المستخدمة كلوازم للديكور بما في ذلك الزخارف والرسومات المجسمة واألعمدة والحلي المعمارية
واأللواح المستخدمة في التكسية أو كمواد عازلة للحرارة وكذلك أوعية الزهور ونباتات الزينة وغيرها.
يشمل صناعة حقائب اليد والمحافظ واألحزمة المصنوعة من الجلود وبدائله من البالستيك والقماش.

يشمل صناعة العدد اليدوية المستخدمة في الزراعة وتجميل الحدائق وكذلك في البناء ،أو في ورش النجارة والحدادة والسمكرة وتصليح
السيارات كالمبارد والمطارق واألزاميل والمجاريف وغيرها.

هي إعادة بيع حقائب اليد سواء أكانت مصنوعة من الجلود أم من المواد النسيجية واألقمشة أو البالستيك أو غيرها كما يشمل إعادة بيع
المنتجات الجلدية كمحافظ النقود واألحزمة والقبعات الجلدية وأدوات المكتب ،باستثناء األحذية والمالبس الجلدية الجاهزة.

يشمل صناعة المعدات واآلالت اليدوية واآللية المستخدمة في تحميل الشحنات ورفعها في الموانئ والمطارات ونقاط الجمارك البرية مثل
األوناش ومعدات المناولة وأنظمة الشحن والتفريغ ونقل البضائع داخل المستودعات.
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النشاط

88/2017/ RAKEZ

خدمات التثقيف الصحى

04/2017/ RAKEZ

تجارة األغذية الصحية

يشمل التدريب وتعزيز الوعي على الصحة والوقاية من األمراض عن طريق برامج التدريب والندوات وورش العمل لتحسين الرفاهية ومحو
األمية الصحية  ،بما في ذلك تحسين المعرفة وتطوير المهارات الحياتية التي تساعد على صحة الفرد والمجتمع.

االستثمار في مشروعات الخدمات الصحية
و تأسيسها و ادارتها

االستثمار في مشروعات الخدمات الصحية و تأسيسها و ادارتها

تجارية

يشمل صناعة الشمعات الحرارية التي تدخل في صناعة األجهزة واللوازم الكهربائية مثل سخانات المياه ومحمصات الخبز واالباريق والشوايات
الكهربائية وغيرها.

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

09-64990

وصف

تجارة األغذية الصحية

319002

صناعة الشمعات الحرارية

742153

هندسة اآلليات الثقيلة

515918

تجارة قطع غيار اآلالت والمعدات الثقيلة

07-9249

تأجير الطائرات العمودية للنزهة

23-6303

تشغيل الطائرات العمودية

04-1549

تعبئة النباتات العشبية

741421

االستشارات التراثية

512111

تجارة الجلود الخام

يشمل تقديم األفكار واإلستشارات حول تراث اإلمارات للجهات التي تقيم فعاليات تتعلق بذلك التراث ,تقديم اإلقتراحات حول الفقرات التراثية
التي تتضمنها اإلحتفاالت المختلفة ,مساعدة الشركات حول كيفية تصميم وبناء المخيمات لعكس البيئة الجغرافية لإلمارات وكذلك إقتراح
الفعاليات التراثية المناسبة لذلك ,تقديم اإلستشارات لشركات الدعاية واإلعالن حول اإلعالنات التي تتخللها صور تراثية ,كما يشمل مساعدة
تلك الجهات في إيجاد الكوادر المؤهلة لتنفيذ تلك األعمال.

28-9241

نادي هوكي

809018

معهد لتحفيظ القرآن الكريم

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة التدريب على لعبة الهوكي من خالل تطبيق أحدث مناهج التدريس والتدريب العلمية وذلك بهدف
صقل مواهب الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا ,ويشمل ذلك اإلعداد البدني
والمهاري والمعرفي والنفسي ،كما يشترط أن توفر هذه المنشآت التسهيالت والمرافق الضرورية لممارسة التدريب.

361001

صناعة االثاث المنزلي

513923

تجارة االثاث المنزلي

10-5122

تجارة العسل ومستلزمات المناحل

18-1549

تعبئة العسل والشراب المركز (الشيرة)

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول تطبيق القوانين الفيزيائية والمبادئ الهندسية لتصميم المعدات واآلليات
الثقيلة المستخدمة في المجاالت الزراعية ،السيارات ،التشييد ،التعدين ،النقل واللوجستية.

يشمل إعادة بيع قطع غيار المكائن والمعدات الثقيلة المستخدمة في المناولة ،التبريد ،تنقية الهواء ،تقطيع وتشكيل المعادن ،تجهيز األغذية
والمشروبات والتبغ ،إنتاج المنسوجات والجلود ،المصاعد والساللم المتحركة والغاليات وأجهزة المطابخ المركزية والمغاسل اآللية ،مولدات
الطاقة الكهربائية ومكائن ضخ المياه.
يشمل المنشآت التي تنظم الرحالت السياحية بالطائرات العمودية للطيران فوق المدن لمشاهدة معالمها وكذلك فوق المناطق الجبلية
وغيرها من المعالم السياحية.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات النقل بالطائرات العمودية لألشخاص أو المعدات للجهات المختلفة مثل شركات التشييد
والبناء والنفط والغاز أو لإلستخدام في مجاالت البحث واإلنقاذ.

يشمل تعبئة النباتات العشبية المستخدمة لتحضير المشروبات والنكهات أو كمواد غذائية كالزعتر والينسون والكركدية والليمون المجفف
والزعفران ..الخ في عبوات تجارية.

هي إعادة بيع جلود الحيوانات بعد تجفيفها وقبل دباغتها أو إجراء أية عمليات تحويلية عليها.

يشمل المعاهد الدينية التي تقدم دورات في التالوة وحفظ القرآن والتجويد واألحاديث وكل ما يتعلق بالقرآن والسنة.

يشمل صناعة األثاث المنزلي (الموبيليا) كاألسرة وأطقم غرف النوم ومقاعد الجلوس (األرائك) والطاوالت والخزانات والكراسي وغيرها ،كما
يشمل األثاث المستخدم في الفنادق أو المطاعم وما اليها بما في ذلك الذي يصنع بأكمله أو أجزاء منه من الخشب أو األلواح أو المواسير
المعدنية أو البالستيك ،أو الزجاج أو البوص (البامبو) أو الخوص أو غير ذلك.

هي إعادة بيع األثاث المنزلي بأنواعه كاألسرة وأطقم غرف النوم والخزانات وأطقم الجلوس والكراسي والطاوالت ولوازمها كالمرايا وعالقات
المالبس وما إليها ،كما يشمل األثاث المستخدم في الفنادق والمطاعم وما يماثلها ،والمصنوع بكامله أو أجزاء منه من الخشب أو البالستيك
أو الزجاج أو المعادن أو األلياف الزجاجية أو غير ذلك.
هي إعادة بيع عسل النحل بحالته األصلية أو بعد تنقيته أو تكريره وتعبئته في عبوات محكمة اإلغالق ,كما يشمل إعادة بيع غذاء الملكات
وحبوب اللقاح الزهور (العكبر) ومستلزمات المناحل وطرود النحل وشمع األساس وماإلى ذلك.

يشمل إعادة تعبئة العسل بأنواعه مثل عسل النحل ,عسل التمر ,عسل القصب ,كما يشمل إعادة تعبئة الشراب المركز (الشيرة) بنكهاته
المختلفة ,مثل الشوكوالته ,الكاراميل ,الفراولة ,القبقب ,الذرة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تعليمية

معهد التدريب

تجارية

تجاره المواد الغذائيه
اإلستثمار

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة الجلود

خدمية

النوادي الرياضية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

تجارية

تجارة االثاث

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513942

تجارة عتاد الخيل وادوات الفروسية
ولوازمها

291919

تجميع الخراطيم

هي إعادة بيع السروج واألعنة وغيرها من األعتدة المستخدمة في تهيئة الخيل للركوب  ،كما يشمل األدوات والمستلزمات الضرورية لتربيتها
وتدريبها وإعالفها و العناية بها  ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع األدوات والمستلزمات التي يستخدمها الفرسان لممارسة رياضات الخيل
والفروسية بأنواعها ما عدا المالبس.

809026

خدمات التدريب على الضيافة والسياحة

يشمل خدمات تدريب العناصر البشرية العاملة في شركات السفريات على عمل حجوزات الطيران او وسائل السفر االخرى كالسيارات والقطارات
والبواخر واصدار بطاقات السفر ،باالضافة الى كيفية التعامل مع ممثلي شركات الطيران ووكاالت السفر االخرى والسياحة والتأجير كما يشمل
تعليمية
تدريب العاملين في المؤسسات السياحية كالفنادق والمطاعم وما اليها على االستقبال وعمل حجوزات االقامة واستئجار السيارات والمحاسبة
والتدريب على كيفية التعامل مع النزالء ،باالضافة الى التدريب على االنشطة السياحية االخرى كاالرشاد السياحي والتعلم على مهارا

17-1549

وصف

يشمل تزويد الخراطيم الناقة للسوائل والهواء بالشدادات ،السدادات ،الموصالت  ،الفوهات إلستخدامها في مختلف المجاالت الصناعية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

صناعية

صناعة المعدات والمحركات
معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

15/2017/ RAKEZ

صناعة الصلصة الحارة
فندق

يشمل عمليات تجهيز الصلصة الحارة من خليط من عصير الطماطم الحمراء الطازجة والفليفلة الحريفة والمكونات األخرى.

صناعية

06-7010

تأجير الشقق الفندقية

يشمل المنشآت التي تقوم بتجهيز الشقق السكنية بجميع األدوات والوسائل الضرورية لإلقامة فيها وتأجيرها لمدد طويلة نسبيا وذلك بغرض
اإلقامة فيها بشكل دائم مقابل إيجار شهري أو سنوي.

خدمية

االنشطة السياحية

10-7414

االستشارات الفندقية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

15-7499

إدارة فنادق

خدمية

االنشطة السياحية

809013

"
تدريب الخدمات المنزلية "

تعليمية

معهد التدريب

513911

تجارة االدوات واالواني المنزلية

525104

المتاجرة اإللكترونية باالدوات واالجهزة
المنزلية والمهنية والشخصية

10/2017/ RAKEZ

إستشارات في الموارد البشرية

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة الألدوات واالجهزة المنزلية والمهنية والشخصيةا للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى
وذلك بإستخدام العديد من التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع
المصارف والمؤسسات المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق
بطاقات االئتمان ،البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

742125

هندسة ميكانيكا السوائل

يشمل االنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم لمحطات توليد الكهرباء الغازية والحرارية والمائية وهندسة السيارات ومحركات االحتراق
الداخلي ووحدات ضخ المياه في مجاالت ميكانيكا المواقع ونظم الدفع وتجديد الهواء وتكييفة ونظم تكييف الهواء

742145

هندسة المساحة البحرية

06-1520

صناعة المثلجات

يشمل المنشآت التي تقوم بعمليات المعاينة والمسوحات وتقديم االستشارات والتقارير الفنية وإعداد الرسومات والتصاميم في الجوانب
المتعلقة بالتركيبات واإلنشاءات البحرية كخطوط األنابيب المغمورة تحت الماء ،والكوابل ،واإلنشاءات المشيدة في البحار ،كما يشمل تقديم
االستشارات في مجال البحث والتنقيب عن الثروات الطبيعية تحت سطح البحر.

تجارة المثلجات

تشمل صناعة أنواع المثلجات (اآليس كريم) وأنواع الكعك والحلويات المثلجة والتي يستخدم اآليس كريم في تحضيرها وإنتاجها.
يشمل إعادة بيع جميع أنواع المثلجات (اآليس كريم) المعد من منتجات األلبان المخلوطة بالفواكه والنكهات المختلفة.

02-1549

صناعة الثلج

يشمل إنتاج الثلج على شكل ألواح أو مكعبات أو أنبوبي وذلك إلستخدامه في صناعة وحفظ المواد الغذائية ،صناعة الكيماويات ،الخرسانة
الجاهزة وغيرها.

18-5122

فندق

يشمل المؤسسات المتخصصة في إعداد الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى اإلقتصادية وماتتطلبه من مسوحات واستبيانات ميدانية,
باإلضافة إلى تقديم االستشارات الفنية المتعلقة باالستثمارات االقتصادية في مجال الخدمات الفندقية ,وسواء تعلق ذلك بالمشروعات
الجديدة أوتطوير المشروعات القائمة.

يشمل القيام بإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية وما يماثلها والخاصة بالغير والصادر لها تراخيص من الجهات المختصة وعلى النحو الذي ال
يمثل مخالفة للقوانين والنظم المطبقة  ,ال يسمح لهذه المنشآت ممارسة أنشطة العقارات الواردة تحت القسم .70

يشمل المراكز المتخصصة في تعليم االقتصاد المنزلي مثل الطبخ وقطع المالبس والنسيج والتطريز وزخرفة المنزل والهوايات الفنية مثل
أيضا تقديم النصائح واإلرشادات المتعلقة بتطوي
الباتيك والنحت الزجاجي والنحت وإنتاج الحلي من النفايات وما إلى ذلك .ويشمل النشاط ً
الشخصية واالندماج االجتماعي.

هي إعادة بيع األدوات واألواني المنزلية المختلفة األنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البالستيك أو الكريستال أو الفخار أو
السيراميك أو من الخشب ،ومنها القدور واألطباق واألواني واألكواب وأدوات تجهيز الطعام وغيرها ،باستثناء األجهزة واألواني التي تعمل
بالكهرباء فقد صنفت ضمن النشاط  ،5134-06وكذلك إعادة بيع أدوات التنظيف اليدوية من مكانس ومساحات زجاج ومساحات أرضيات
وصناديق قمامة وطاوالت للكي ،وقوائم تجفيف المالبس وغيرها.

إستشارات في الموارد البشرية

خدمية

تجارية

الصناعات الغذائية

االنشطة السياحية

تجارة االدوات المنزليه

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

27-5122

تجارة الثلج

06-5520

بيع المثلجات

513930

تجارة الحلي من غير المعادن الثمينة

12-6304

منظم رحالت سياحية داخلية

02-64990

االستثمار في المشروعات الصناعية و
تأسيسها و ادارتها

742205

هندسة الكشف على اإلنشاءات
والتجهيزات الصناعية

515905

تجارة معدات ومكائن تجهيز المصانع
وقطع غيارها

742123

إستشارات هندسة االنتاج الصناعي

242404

صناعة المنظفات الصناعية

514904

تجارة المنظفات الصناعية

514910

تجارة االسفنج الصناعي

2219006

صناعة االرضيات والدواسات المطاطية

741408

اإلستشارات والدراسات اإلعالمية

721003

استشارات تقنية المعلومات

07-64990

االستثمار في مشروعات البنية التحتية و
تأسيسها و ادارتها

وصف

يشمل إعادة بيع الثلج على شكل ألواح أو مكعبات أو أنبوبي وذلك إلستخدامه في صناعة وحفظ المواد الغذائية ،صناعة الكيماويات،
الخرسانة الجاهزة وغيرها.

يشمل المحال التي تعمل في مجال تحضير أنواع المثلجات (اآليس كريم) لتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري ,أما المصانع التي تقوم بإنتاج
المثلجات على مستوى تجاري في عبوات ذات أحجام نمطية فقد صنفت ضمن الفصل . 1520

يشمل إعادة بيع الحلي والمصوغات المقلدة المستخدمة ألغراض الزينة مثل البروش ،األقراط،القالئد ،األسورة ،األقراط ،الخواتم والتي تتم
صناعتها من المعادن العاديةويتم طالئها بالمعادن الثمينة ،وأيضا المصوغات من األحجار الكريمة والماس المقلد.

يشمل المنشآت التي تنظم البرامج السياحية الداخلية للسياح األجانب  ,بما فيها سياحة الحوافز وسياحة الوافدين للمؤتمرات والمعارض
والفعاليات المحلية ,وتشمل الخدمات المقدمة إستخراج التأشيرات وتوفير المواصالت واإلقامة في المنشآت الفندقية وغيرها من الخدمات.
يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها عن طريق تأسيس المشروعات التابعة التي تزاول
األنشطة الصناعية اإلستخراجية أو التحويلية أو بإستثمار أموالها عن طريق المساهمة في تلك المشروعات كما يشمل نشاط هذه
المؤسسات إدارة مؤسساتها التابعة وتنظيم شؤونها.

يشمل المنشات التي تعمل في مجال الكشف الفني الهندسي عن عيوب المنشات بكافة أنواعها(االبنية بمختلف أنواعها وإستخداماتها
وإرتفاعاتها,واإلنشاءات المدنية للبنية التحتية كالجسور والطرق واألنفاق والسدود والسكك الحديدية واالنشاءات الصناعية وتجهيزاتها
ومعداتها مثل محطات الطاقة وتحلية المياه والصرف الصحي ومعامل البتروكيماويات وتمديداتها)،وكذلك عن عيوب محركات السفن
والطائرات والقطارات،ويشمل ذلك عمليات الفحص واإلختبار غير التدميري للكشف الفني الهندسي وتحليل النتائج وأعداد الدراسات والتقارير
التي تبين وضع الحاالت وبرامج عالجها .
هي إعادة بيع المعدات والمكائن التي تجهز بها المصانع (فيما عدا األنشطة التي ذكرت في هذا الفصل) ويشمل ذلك جمع أنواع معدات
اإلنتاج الصناعي بما في ذلك مصافي النفط وصناعة البتروكيماويات والصناعات الغذائية وصناعة المنتجات البالستيكية وغيرها.

يشمل تقديم الخدمات واالستشارات في مجال الهندسة الصناعية وفروعها في الجوانب الفنية والتقنية المختلفة والمتعلقة باستخدام
اآلالت واألجهزة وصيانتها وتخطيط المصنع ،كما يشمل دراسة تصميم السلعة وتنفيذ الدراسات والرسومات والنماذج والتصاميم المتعلقة
بها وإعداد خرائط انتاجها ،باالضافة إلى غير ذلك من االستشارات المتعلقة بتشغيل المصانع وتخطيط اإلنتاج.

يشمل صناعة المواد الكيماوية المستخدمة لتنظيف المكائن واآلالت والمعدات كأجهزة التكييف والغاليات والمصاعد ومحركات السيارات
واآلليات وغيرها من اآلالت والمكائن.

هي إعادة بيع المواد المستخدمة في تنظيف المحركات والمعدات والمكائن داخل المصانع أو الورش ،أو ما يستخدم في تنظيف محركات
أجهزة التكييف والتبريد المركزي والمصاعد والمراجل (الغاليات) ومحركات السيارات والسفن وغيرها .باإلضافة إلى المواد المستخدمة في
الكشط والحك واإلزالة.
هي إعادة بيع المواد الكيماوية المستخدمة في صناعة اإلسفنج الصناعي ،كما يشمل إعادة بيع مادة اإلسفنج الصناعي نفسها بعد تمام
صنعها.
صناعة االرضيات والدواسات المطاطية

يشمل تقديم الخدمات االستشارية في مجاالت الطباعة والنشر وإصدار الصحف والمجالت ,واإلنتاج التلفزيوني والسينمائي واإلذاعي ,وكذلك
في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات واالحتفاالت ,كما يشمل إعداد الدراسات والمعلومات للمؤسسات والجهات التي تمارس الخدمات
اإلعالمية سواء أكانت إنتاجية أو تعليمية أو تخطيطية أو تنظيمية أو غير ذلك ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد
موافقة الجهات المختصة

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

تجارية

المطاعم والمقاهي

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

اإلستثمار

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

يشمل تقديم الخدمات واالستشارات الفنية في مجاالت استخدام تقنية المعلومات في إنجاز العمل اإلداري أو التقني في المؤسسات
المختلفة وتطبيقاتها ،كاستخدام االنترنت واالنترنيت ومستودعات المعلومات ( ) Data Warehouseوغيرها ،باإلضافة إلى تقديم
االستشارات المتعلقة باقتراح البرامج المناسبة وخدمات إعداد الدراسات والتقارير المسحية لطبيعة المؤسسة والتقنيات التي تتناسب مع
طبيعة عملها ،وال يشمل نشاط هذه المؤسسات تسويق أو إنتاج أي من البرامج أو المتجات المرتبطة بتلك التقنيات.

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

االستثمار في مشروعات البنية التحتية و تأسيسها و ادارتها

تجارية

اإلستثمار

36/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

رمز النشاط

النشاط

تجارية

تجارة الكيماويات

514915

تجارة االحبار ومواد الطباعة

صناعية

صناعة الكيماويات

242206

صناعة االحبار ومواد الطباعة

هي إعادة بيع األجهزة والمعدات ولوازمها من العدد واألدوات المستخدمة في عمليات الفحص أو االختبار أو الكشف أو المعاينة على
اإلنشاءات الهندسية المدنية واألبنية والمعدات البحرية والصناعية والمركبات ووسائط النقل بأنواعها ،وغير ذلك من أغراض الفحص واالختبار
في المواقع بخالف األجهزة واألدوات المستخدمة داخل المعامل والمختبرات حيث صنفت تحت النشاط رقم .5150-10

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

515976

تجارة معدات واجهزة الفحص واالختبار

اعمال تركيب المشغوالت االسمنتية بالمنشآت

تجارية

تجارية

4390021

اعمال تركيب المشغوالت االسمنتية
بالمنشآت

يشمل خلط وتجهيز البن إلعداد القهوة سريعة التحضير ويشمل ذلك القشدة والخلطات األخرى ذات العالقة وتعبئتها في عبوات وجرار
محكمة الغلق.

صناعية

الصناعات الغذائية

25-1549

تجهيز القهوة سريعة التحضير

صناعية

الصناعات الغذائية

26-1549

تجهيز الشاي سريع التحضير

514919

تجارة المواد العازلة والواقية

242204

صناعة المواد العازلة

02-6720

وكيل تأمين

01-66220

وسيط تأمين

04-6720

إستشارات التأمين

809028

التدريب على أعمال التأمين

06-7411

وكيل تسجيل المصنفات الفكرية

50-7499

إدارة الحقوق والملكيات الفكرية

100030

الخدمات التفاعلية

يشمل إدارة وتسويق مختلف الممارسات المتعلقة بحقوق الملكيات والمصنفات الفكرية وذلك عن طريق الحصول على تخويل من المالك
بذلك ,ومن ثم يتم إصدار العقود والشهادات والمبايعات بشأن تلك الحقوق بحسب رغبة وشروط المالك ,ويشمل ذلك خدمات التقييم
والتسعير وإصدار شهادات بذلك ,وكذلك التوسط بين مالكي تلك الحقوق ومشتريها للتوصل الى تسويات.

742110

هندسة التصميم الداخلي

يشمل المنشآت المتخصصة التي تعمل في مجال إعداد الرسومات والتصاميم للفراغات الداخلية لتجميل الساحات الداخلية (الديكور) في الدور
السكنية والفنادق والمكاتب وغيرها ،ويشمل ذلك اختيار المواد واأللوان والتركيبات واإلضاءة وغيرها من العناصر المستخدمة في التنفيذ،
وكذلك االشراف على التنفيذ وفقاً للتصاميم والرسومات المعدة ،كما يشمل هذا النشاط المنشآت التي تقوم بوضع التصميمات المتخصصة
مثل وضع التصاميم التخطيطية والتصويرية للمنصات والتركيبات التي تقام في المعارض بأنواعها لعرض المنتجات أو الخدمات أو أعمال الفنا

يشمل إعادة بيع األحبار المستخدمة في الطباعة سواء أكانت على هيئة مساحيق أو معاجين أو سائلة ،كما يشمل صناعة شرائط وباثقات
الطباعة (  ) Inkjetالمستخدمة في أجهزة الفاكس ،وآالت تصوير المستندات وطابعات الحاسب اآللي بمختلف أنواعها.
يشمل صناعة األحبار المستخدمة في الطباعة سواء أكانت على هيئة مساحيق أو معاجين أو سائلة ،كما يشمل صناعة شرائط وباثقات
الطباعة (  ) Inkjetالمستخدمة في أجهزة الفاكس ،وآالت تصوير المستندات وطابعات الحاسب اآللي بمختلف أنواعها.

يشمل خلط وتجهيز الشاي إلعداد الشاي سريع التحضير ويشمل ذلك القشدة والخلطات األخرى ذات العالقة وتعبئتها في عبوات وجرار
محكمة الغلق.

هي إعادة بيع المواد العازلة ومستلزماتها التي تستخدم في العزل من الرطوبة أو تسرب المياه ومن الحرارة سواء أكانت طبيعية كحرارة
الشمس أو متولدة بفعل مصدر صناعي ،وكذلك المواد العازلة من الصوت والضجيج ومن االهتزازات ومن التأثيرات اإلشعاعية ومن المجاالت
الكهربائية والمغناطيسية وغيرها ،كما يشمل إعادة بيع المواد التي تستخدم لوقاية المعادن من الصدأ أو التآكل أو لوقاية األخشاب من التآكل
والرطوبة أو للوقاية من التأثير الحراري  ..الخ ،وتشمل هذه المواد تلك المستخدمة في األبنية واإلنشاءات المدنية بأنواعها واآل

يشمل صناعة المواد والمستلزمات العازلة سواء أكانت من مواد تعدينية صديقة للبيئة أو غيره وذلك إلستخدمها في العزل من الرطوبة أو
تسرب المياه ومن الحرارة الصادرة من الشمس أو المتولدة من المحركات ,وكذلك المواد العازلة من الصوت والضجيج ومن اإلهتزازات ومن
التأثيرات اإلشعاعية وغيرها ,وتشمل المواد العازلة المستخدمة في األبنية أو اآلالت والمعدات كاألفران أو المركبات أو غير ذلك.

يشمل المنشآت التي تمثل شركة أو أكثر من شركات التأمين في معامالتها مع المؤمنين ومشتري البوالص أو وسطاء التأمين ,وتعمل هذه
المنشآت لحساب شركة التأمين بموجب إتفاق أو عقد خاص معها تمثل بموجبه شركة التأمين األجنبية محليا ولديها تفويض منها بتصريف
األعمال التي تتعلق بها على أن تخضع جميع تصرفاتها ونشاطاتها لموافقة الشركة وتتقاضى أجورها عن الخدمات التي تقدمها من شركة
التأمين وليس من المؤمنين كما يكون لها حق حجز بوليصة التأمين بما يتحقق لها من دين.
وسيط تأمين

يشمل المنشآت المتخصصة في مساعدة الشركات واألفراد تحليل وتقييم الحاجات التأمينية لكل منهم ومن ثم وضع الخطط التأمينية التي
تناسب تلك الحاجات ،وتشمل ذلك إختيار التغطيات التامينيه المناسبه ،تحليل المخاطر بالطرق العلميه والعمليه ،إبتكارالحلول التي تناسب تلك
األخطار.
يشمل تنظيم برامج تدريب ودورات متخصصة في كافة أنواع التأمين بغرض تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات المختلفة في أنواع
التأمين ويشمل ذلك التعاون مع الجهات االقليمية والدولية المتخصصة ويتم منح المتدرب شهادة مشاركة في نهاية الدورة.

يشمل المكاتب المتخصصة في إعداد الوثائق للغير واستكمال المتطلبات القانونية والفنية ،ثم القيام باإلجراءات القانونية لتسجيل المصنفات
التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير اْو الحركة لدى الجهات المختصة بالتسجيل والحصول على شهادات بذلك.

الخدمات التفاعلية

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة الكيماويات

خدمية

التأمين

خدمية

التأمين

خدمية

التأمين

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

الخدمات القانونيه

خدمية

أجير منتجات الملكية الفكرية وما شابهها،
فيما عدا األعمال المحمية بحقوق النشر

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

269510

صناعة البالط المعشق (االنترلوك)

801004

مدرسة اعدادية

07-6304

مكتب خطوط طيران دولية

721004

استشارات اإلنترنت

722904
46/2017/ RAKEZ

امداد مواقع الشبكة المعلوماتية (
اإلنترنت) بالمحتويات
تسويق الكتروني

يشمل المؤسسات المتخصصة في تزويد مواقع االنترنت بالمحتويات التي يتم عرضها للمستخدمين وتنسيقها (Internet Content Provider
)

803005

جامعة انترنت

55/2017/RAKEZ

إستشارات إستثمارية

هي الجامعة التي تقوم بتدريس المواد العلمية المختلفة باستخدام التكنولوجيا المتعلقة باالنترنت وتهيئة البنية البشرية في الحقول
والتخصصات المهنية ويمكن ان يتم التلقي فيها من خالل الفصول الدراسية أو من خالل الشبكة.

100092

البث التليفزيوني عبر اإلنترنت

100098

البث اإلذاعي عبر اإلنترنت

وصف

يشمل صناعة البالط األسمنتي المتداخل من الرمل المغسول وبنسب أسمنتية عالية والذي يتم تركيبه برصه بدون استخدام مونة أسمنتية
ليتداخل بين بعضه ،كما يمكن خلعه وإعادة تركيبه عند الحاجة إلعمال الصيانة تحته ،ويتم إستخدامه في رصف الممرات والطرق ومواقف
السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياح

يشمل المرحلة التعليمية اإلعدادية التي تستقبل التالميذ الذين تبلغ أعمارهم ما بين الحادية والخامسة عشر والتي تعتبر المرحلة المتوسطة
بين مرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي ،وتتكون من ثالث مراحل أساسية مدة كل مرحلة سنة دراسية كاملة ،وفيها يتلقى التالميذ باإلضافة
للمبادئ األساسية والتمهيدية للقراءة والكتابة والحساب العلوم الطبيعية واإلجتماعية .
يشمل المكاتب التي تقوم بتأسيسها شركات الطيران الدولية التي لها خطوط منتظمة وتقوم من خاللها بالترويج لنشاط الشركة واإلشراف
على إدارة شؤونها وما الى ذلك من األنشطة ذات العالقة.
تشمل المؤسسات المتخصصة في وضع استراتيجيات استخدام تقنية اإلنترنت (  ) Internet Consultancyفي المؤسسات والشركات
باإلضافة إلى وضع اساليب تطبيقها في الواقع.

مهام فردية مهنية

إستشارات إستثمارية

البث اإلذاعي عبر اإلنترنت

البث التليفزيوني عبر اإلنترنت

يشمل القيام بجميع عمليات الدرفلة على البارد أو الساخن للحديد والصلب عبر تمريرها على أجسام أسطوانية ذات صالبة عالية وذلك بغرض
تشكيلها أو تقليل سماكتها أو تغيير أشكالها.

289101

درفلة الحديد والصلب

271001

صهر الحديد والصلب

289302

صناعة المستلزمات المعدنية للمباني

514320

تجارة المستلزمات المعدنية للمباني

515957

تجارة اجهزة الري ومعداتها ولوازمها

724001

انشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات

181012

صناعة المعاطف والسترات

يشمل صناعة المعاطف والسترات الرجالية والنسائية ذات األكمام الطويلة التي ترتدى كزينة أو للوقاية من البرد.

تجارة الدراجات المائية

هي إعادة بيع الدراجات المائية والتي تستخدم في األنشطة المائية الترفيهية والرياضية.

08-1513

صناعة المربى

525107

المتاجرة االلكترونية بالمجوهرات واالحجار
الكريمة

504004

يشمل صناعة أنواع الحديد والصلب المختلفة من خامات الحديد األولية أو من النفايات الحديدية عن طريق صهرها وانتاجها في شكل كتل أو
اسطوانات أو سبائك بحيث يعاد تصنيعها بأسلوب السحب أو الدرفلة أو إعادة الصهر والصب النتاج المنتجات الحديدية المختلفة.

يشمل صناعة المقابض والمفصالت ذات الدوران الرأسي واألفقي والغالقات لألبواب والنوافذ والترابيس ومعدات األبواب وغيرها من
المستلزمات المصنوعة من المعادن المختلفة كالنحاس أو األلمنيوم أو الصلب أو غيرها.

هي إعادة بيع مستلزمات المباني المصنوعة من المعادن كالصلب والنحاس ومنها مقابض األبواب والنوافذ واألقفال الثابتة ومفاتيحها
ومفصالت األبواب والترابيس وغالقات األبواب وغيرها.

يشمل إعادة بيع معدات ولوازم الري اإلصطناعي لألراضي والتربة حيث ال تكون مياه األمطار كافية للزراعة ،وتشمل معدات الري المحورية،
المضخات ،الرشاشات ،معدات التنقيط والتحكم وغيرها.

يشمل المؤسسات المتخصصة في بناء وتأسيس البنية التحتية الفنية لتقنية المعلومات (  ) IT Infrastructureوالتي تشكل الشبكة واألجهزة
الرئيسة وقواعد البانات ،كما يشمل هذا النشاط المؤسسات التي تقوم بإعداد الدراسات واالستشارية والضرورية لذلك وتركيب الشبكات
واألجهزة فيما عدا تركيب مجمعات التعامل االلكتروني ،كما يشمل نشاطها تأهيل الكوادر البشرية.
يشمل صناعة المربى من الفواكه الطازجة الموسمية السريعة التلف وذلك كوسيلة لحفظها وتخزينها.

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة المجوهرات واالحجار الكريمة للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام
العديد من التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف
والمؤسسات المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات
االئتمان ،البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

خدمية

النقل و الشحن والتخزين

خدمية

غير تابع للمجموعات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

فردية  /مهنية

تسويق و مبيعات

تعليمية

خدمات التعليم العالي

خدمية

اإلستثمار

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

صناعية

تجارة إلكترونية

الصناعات الغذائية

تجارة إلكترونية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

68/2017/ RAKEZ

تصميم المجوهرات والحلى الثمينة

749948

تصميم المجوهرات

513928

تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب
والفضة

48-9241

نادي جيوجيتسو

05-5520

تحضير العصير

يشمل المحال التي يقتصر نشاطها على إعداد العصائر من أنواع الفاكهة وتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري.

13-1549

مزج وتعبئة الخلطات المجففة للعصائر
والمثلجات

269505

صناعة احجار االرصفة وااللواح االسمنتية

يشمل إنتاج الخلطات المجففة الخاصة بتحضير العصائر والمثلجات والمصنوعة من المكونات والمواد الطبيعية أو اإلصطناعية التي تدخل في
تركيبها والتي يتم مزجهاوتعبئتها بحسب طلب المستهلكين أو منتجي العصائر والمثلجات ومحال بيعها والمطاعم وغير ذلك ,وال يشمل هذا
النشاط إنتاج العصائر والمثلجات لإلستهالك النهائي.

515971

تجارة تجهيزات العاب االطفال

801002

روضة اطفال

293005

صناعة اآلالت واالجهزة المطبخية المنزلية

361002

صناعة اثاث وتركيبات المطابخ

يشمل صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية المنزلية التي تستخدم في المطبخ كالخالطات ومحمصات الخبز وأجهزة تسخين الطعام وفتاحات
العلب ومسنات السكاكين وغاليات الماء والعصارات والعجانات وآالت طحن القهوة والحبوب وفرم اللحم وتحضير الطعام وما اليها.

749506

تجهيز البطاقات التعريفية للبضائع
والمنتجات

خدمات تجهيز البطاقات التعريفية للبضائع والمنتجات يشمل المنشآت التي تقدم خدمات وضع الملصقات التعريفيه باللغه العربيه و اإلنجليزيه
على البضائع والمنتجات المستوردة والتي تكون البطاقات التعريفية الخاصة بها بغير اللغتين المذكورتين ،ويشمل تقديم تلك الملصقات
للجهات المختصة لتقوم بإعتمادها ومن ثم تقوم تلك المنشآت بإعادة لصقها على تلك البضائع والمنتجات.

40-5149

تجارة كيماويات المختبرات والمعامل

519010

تجارة ادوات المختبرات والمعامل
ومستلزماتها

242307

صناعة الكواشف المخبرية

25-5122

تجارة العصائر

وصف

يشمل إعداد التصاميم الفنية والرسومات اإلنطباعية للمجوهرات والمصوغات من الذهب والمعادن الثمينة ليتم إلنتاجها صناعيا أو يدويا ,
ويشمل ذلك إعداد الرسومات التفصيلية للتصنيع وتحديد المواصفات الفنية والمواد الالزمة لإلنتاج وتحديد اإلختبارات التي تجرى على المواد
المستخدمة للتأكد من معايير السالمة والجودة بما في ذلك دراسة التكاليف اإلنتاجية
يشمل إعداد التصاميم الفنية والرسومات اإلنطباعية للمجوهرات والمصوغات من الذهب والمعادن الثمينة ليتم إلنتاجها صناعيا أو يدويا ,
ويشمل ذلك إعداد الرسومات التفصيلية للتصنيع وتحديد المواصفات الفنية والمواد الالزمة لإلنتاج وتحديد اإلختبارات التي تجرى على المواد
المستخدمة للتأكد من معايير السالمة والجودة بما في ذلك دراسة التكاليف اإلنتاجية

يشمل إعادة بيع الحلي والمصوغات المستخدمة ألغراض الزينة مثل البروش ،األقراط ،القالئد ،األسورة ،األقراط ،الخواتم والتي تتم صناعتها
من المعادن الثمينة مثل الذهب ،البالتين ،البالديوم ،التيتانيوم والفضة والمحالة باألحجار الكريمة.

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على والمرافق الضرورية لممارسة رياضة الجيوجيتسو وهي إحدى الرياضات
القتالية للدفاع عن النفس والتي تقوم فكرتها على السيطرة على الخصم باستخدام قوته ووزنه عوضا عن قوتك و طاقتك ،ويشمل ذلك
صقل مواهب الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.
هي إعادة بيع عصائر الفواكه والخضار بأنواعها سواء أكانت في حالتها السائلة أو المجففة أو المكثفة.

يشمل صناعة أحجار الرصف من األسمنت (كربستون) والتي تعمل على فصل الطريق العام من جانب الطريق.

هي إعادة بيع التجهيزات والمعدات التي تركب داخل الصاالت الداخلية أو في الحدائق والساحات العامة والتي تستخدم أللعاب األطفال
وتسليتهم كالمراجيح ومنصات االنزالق ومجسمات المنازل أو الطائرات أو غيرها من التجهيزات ،سواء أكانت هذه األلعاب من المواد الصلبة
المأمونة أو من األلعاب القابلة للنفخ.

يشمل المؤسسات المتخصصة في إستقبال األطفال دون سن المدرسة والتي تمثل مرحلة إنتقال األطفال من المنزل للمدرسة ،وتشمل تعليم
الطفل من خالل اللعب وإكسابه مهارات التواصل واإلختالط واللعب والتفاعل مع اآلخرين وكذلك مساعدته على التكيف على اإلبتعاد عن
والديه لدخول المدرسة.

يشمل صناعةالخزاناتوتركيباتالمطابخ من األخشاب والمعادن إلستخدامها في حفظ األجهزة المطبخية.

هي إعادة بيع المحاليل والمواد الكيماوية التي تستخدم ألغراض إجراء التجارب واألبحاث العلمية أو إجراء التحليالت واإلختبارات والفحوصات
في المعامل والمختبرات ,ويشمل ذلك األحماض العضوية وغير العضوية والقلويات والكحول واألمالح وعينات العناصر والمركبات والصخور
والمعادن وغيرها من المواد الكيماوية سواء أكانت في حالتها الصلبة أو السائلة.

هي إعادة بيع األدوات والمستلزمات المستخدمة في المختبرات والمعامل بغرض إجراء البحوث والفحوصات واالختبارات المختبرية لألغراض
العلمية أو الطبية أو غيرها ،ويشمل ذلك الزجاجيات واألدوات والعدد والمستلزمات بخالف المواد والمحاليل الكيماوية واألجهزة والمعدات.

يشمل تحضير المواد المخبرية السائلة والصلبة للكشف عن األمراض عن طريق الدم أو البول ،ويشمل مواد االختبارات التشخيصية مثل اختبارات
منع الحمل ،التبويض ،اإلدمان ،وكذلك مواد التحاليل المخبرية مثل مواد الكيمياء الحيوية ،الصبغات وغيرها ،ويتم تحضير تلك الكواشف وفقاً
للمعايير والبرتوكوالت الطبية المعتمدة ،كما تخضع لإلجازة من الجهات الطبية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

فردية  /مهنية

أنشطة التصميم المتخصصة

خدمية

صياغة واصالح الذهب والمصوغات الثمينة
وغيرها

تجارية

تجارة المجوهرات

خدمية

النوادي الرياضية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

تغليف و تجهيز السلع

تجارية

تجارة الكيماويات

تجارية

تجارة االدوية

صناعية

صناعة الكيماويات

39/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

171104

صناعة حبك الشرائط والمزركشات وما
يماثلها

181005

صناعة المالبس النسائية

513112

تجارة المالبس الجاهزة النسائية

181006

صناعة المالبس الداخلية النسائية

315002

53/2017/ RAKEZ

صناعة قواعد المصابيح ولوازمها

المالبس الداخلية للنساء المصنوعة من األقمشة المنسوجة والمحبوكة وغيرها والتي تلبس تحت المالبس الخارجية سواء سواء للقسم
األعلى للجسم أو األسفل

تصميم المناظر

يشمل القواعد التي تنصب عليها المصابيح الكهربائية من السيراميك ،المعادن ،الزجاج أو البالستيك

مهام فردية مهنية

742111

هندسة تنسيق المواقع

100014

ترجمة فورية

يشمل المنشآت المتخصصة في إعداد التصميمات والرسومات والمواصفات الخاصة بتجميل الساحات الخارجية واألراضي والحدائق وتنظيمها،
وتنسيق العالقات الجمالية بينها وبين األبنية والمناظر الطبيعية المجاورة.

تعليم اللغات

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على تدريس اللغات بما في ذلك لغة اإلشارة والثقافات المرتبطة بهذه اللغات.

515998

تجارة أجهزة ومعدات عروض الليزر
واأللعاب النارية

289919

ورشة خراطة

يشمل إعادة بيع األجهزة والمعدات التي تستخدم في تقديم عروض الليزر واأللعاب النارية ،مثل أجهزة المعالجة الرقمية للضوء ،الشاشات
وأجهزة العرض ،المصابيح عالية الطاقة ،الفيديو ،مكبرات الصوت وغيرها ،اليسمح لهذه المنشآت التعامل في المواد المستخدمة في عروض
األلعاب النارية.

515936

تجارة معدات تنظيف المالبس

هي إعادة بيع اآلالت والمعدات المستخدمة في المغاسل والمصابغ بغرض إزالة األوساخ من المالبس والمنسوجات المفارش والبياضات
والستائر والسجاجيد وغيرها من المنسوجات عن طريق غسلها أو تنظيفها بالبخار أو على الناشف ،كما يشمل ذلك معدات كيها وحفظها.

809025

خدمات التدريب على القانون

809036

مركز صعوبات التعلم

741102

االستشارات القانونية

27-7499

الترجمة القانونية

519015

تجارة معدات وأجهزة اإلنقاذ

RAKEZ100049

اإلستشارات في مجال تطوير أسلوب
الحياة

809059

وصف

يشمل عمليات حبك الشرائط ونسجها من الخيوط واأللياف الطبيعية أو االصطناعية ،كما يشمل صناعة غيرها من المحبوكات المماثلة
كالمزركشات واألربطة والضفائر واألطواق واألحزمة المحبوكة ،وكذلك مستلزمات صناعة المالبس الجاهزة كالبطاقات والعالمات
والرسومات المنسوجة وغيرها.

يشمل صناعة القمصان والسراويل النسائية وفساتين الحفالت والسهرات ومالبس الحوامل وفساتين األعراس واألفراح ومالبس النوم
والمنزل ومالبس البحر والحمام واألوشحة وغيرها.

يشمل إعادة بيع القمصان والسراويل النسائية وفساتين الحفالت والسهرات ومالبس الحوامل وفساتين األعراس واألفراح ومالبس النوم
والمنزل ومالبس البحر والحمام واألوشحة وغيرها.

ترجمة فورية

يشمل الورش التي تضم المكائن التي تستخدم في تشكيل المعادن.

يشمل توفير جميع الخدمات الضرورية لتدريب العاملين في مجال القانون كالنواب والمحامين وكتبة القضايا القانونية ومن في حكمهم لرفع
مستوى كفاءتهم في المجاالت القانونية من خالل تصميم مواد تدريبية ( دليل تدريبي )وتديم ورش نوعية متخصصة وتدريب قانوني بواسطة
اشخاص او وحدات تدريب تهدف الى نقل الخبرة القانونية والتوعية بنصوص القانون واالتفاقيات والمواثيق الدولية ووما رليها ،وال تمنح
المؤسسات التي تمارس هذا النشاط اية درجات او شهادات عملية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

فردية  /مهنية

مجاالت أخرى

خدمية

االستشارات  -الزراعة والتربة

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

ورش الحدادة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

الخدمات القانونيه

خدمية

مجموعه الترجمه

يشمل إعادة بيع المعدات واألجهزة المستخدمة في إنقاذ األشخاص الذين تتعرض السفن والقوارب التي يستغلونها للغرق والتي من بينها
سترات وأطواق وقوارب النجاة ،وأيضا األجهزة التي تزود بها تلك الوسائل والتي تطلق اإلشارات لتحديد مواقعها وبالتالي إنقاذ مستغليها،
وتقوم تلك األجهزة بإطالق اإلشارات الضوئية والدخانية والمظالت الصاروخية المضيئة وغيرها.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

اإلستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

يشمل الخدمات التي تعني باألطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم من خالل برنامج لتنمية قدرات االنتباه والتركيز ،اإلدراك البصري
والسمعي  ،دعم الذاكرة السمعية والبصرية ،تعلم القراءة والكتابة والحساب ،كما يشمل الكشف المبكر والتشخيص واجراء االختبارات اإلدراكية
التي يتم على ضوئها تحديد الحالة.

يشمل المكاتب والمؤسسات التي تعمل في مجال تقديم االستشارات واعداد الدراسات القانونية للقضايا والمسائل القانونية المعروضة عليها
غير أنه اليسمح لها بالترافع بشأنها أمام المحاكم.

يشمل المكاتب المتخصصة في الترجمة بفروعها ويتضمن ذلك الترجمة التحريرية للنصوص ذات المحتوى العام ,والنصوص المتخصصة مثل
العقود التجارية ,والنصوص القانونية والتجارية والفنية والعلمية وغيرها ,كما يتضمن هذا النشاط القيام بالترجمة التتابعية والفورية التي يقوم
بها المترجمون خالل االجتماعات الثنائية أو الجماعية أو الندوات والمؤتمرات.

40/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

291505

تجميع المصاعد

515951

تجارة المصاعد والساللم المتحركة وقطع
غيارها

68-5159

تجارة الطائرات الخفيفة

69/2017/ RAKEZ

األرشفة الضوئية

513917

تجارة ادوات االنارة ولوازمها

515930

تجارة معدات االنارة ولوازمها

315007

تجميع ادوات االنارة ولوازمها

514324

تجارة اعمدة االنارة

يشمل تجميع المعدات واآلالت واألجهزة المستخدمة في إنارة الحدائق العامة والمتنزهات والساحات العامة والموانئ والمطارات والمالعب
الرياضية وغيرها.

14-1549

إنتاج سائل البيض

صناعية

2819101

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح السوائل أو الغازات

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

100019

صناعة آالت وأجهزة تنقية وترشيح
السوائل أو الغازات

يشمل إنتاج سائل البيض ومعالجته وتحضيره وتعبئته في عبوات بأحجام إقتصادية إلستخدامه من قبل المستهلكين كالمطاعم والفنادق
وشركات تحضير الوجبات الغذائية الجاهزة.

إدارة وترويج العروض المسرحية الحية

إدارة وترويج العروض المسرحية الحية

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

242207

خلط االحبار وتعبئتها

صناعية

صناعة الكيماويات

809031

مركز تدريب على الحرف التراثية واليدوية
المحلية

يشمل التدريب على الصناعات اليدوية المتوارثة بين أهل اإلمارات العربية المتحدة ،وغالباً ما تستخدم هذه الصناعات أدوات بسيطة
ومستنبطة فنيا أو تقليدياً من الطبيعة .وتتضمن كذلك األغراض واألدوات المستخدمة والعناصر المتعلقة بالزخرفة.

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعة االقفال والمفاتيح

09-5520
289303
514338

تحضير الحلوى والحلويات الشعبية
تجارة االقفال والمفاتيح

07/2017/ RAKEZ

الخدمات اللوجستية والنقل

741426

اإلستشارات اللوجستية

33/2017/ RAKEZ

تصميم شعار

232008

تعبئة الشحوم وزيوت التزليق

514102

تجارة الشحوم وزيوت التزليق

وصف

يشمل تصنيع المصاعد بأسلوب التجميع سواء أكانت هذه المصاعد سكنية أم تجارية أم خدمية (ألغراض الشحن أو نقل القمامة) أم صناعية
وذلك عن طريق صناعة أجزاء منها مثل هيكل المصعد والمقصورة أو غرف الركاب وتزويدها بالجدران واألسقف واألرضيات كما يشمل تزويد
المصعد بالتركيبات الالزمة له مثل األبواب واآلالت وأنظمة التحكم وغيرها ،ويشمل هذا النشاط عملية التصميم (حسب الطلب) ،والتصنيع
والتركيب والصيانة الشاملة.
هي إعادة بيع المصاعد المستخدمة في حمل األشخاص أو السلع أو غيرها داخل األبنية ،كما يشمل إعادة بيع الساللم واألحزمة المتحركة
المستخدمة في المرافق العامة كالمطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها.
يشمل إعادة بيع الطائرات الصغيرة والخفيفة والتي ال تتجاوز حمولتها أثناء اإلقالع مئة ألف رطل وتستخدم في نقل الركاب والبضائع،
مشاهدة المناظر ،التصوير ولألغراض الشخصية.

األرشفة الضوئية

هي إعادة بيع أدوات اإلنارة كالمصابيح والمعلقات الكهربائية واألباجورات (باستثناء الثريات المصنوعة من البلّ ور) وكذلك مفاتيح التشغيل
والمقابس ،ويشمل ذلك األجراس الكهربائية والمصابيح الكاشفة ومعدات إنارة الحدائق والساحات الخارجية المنزلية وغيرها ،أما معدات إنارة
الحدائق والساحات العامة فقد صنفت تحت الفصل .5150

هي إعادة بيع المعدات واآلالت واألجهزة المستخدمة في إنارة الحدائق العامة والمتنزهات والساحات العامة والموانئ والمطارات والمالعب
الرياضية وغيرها.

هي إعادة بيع أعمدة اإلنارة المعدنية أو األسمنتية أو الخشبية إلستخدامها في إضاءة الشوارع والطرقات والحدائق العامة.

يشمل عمليات مزج األحبار وخلطها في أجهزة خاصة وبنسب محددة يحددها الزبون للوصول إلى درجة اللون المطلوبه ،باإلضافة إلى تعبئة
األحبار في عبوات تجارية.

يشمل المحال التي تقوم بتحضير جميع أنواع الحلويات الشعبية والحلويات األخرى وتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

فردية  /مهنية

أنشطة خدمات المعلومات

تجارية

غير تابع للمجموعات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعه معدات االناره

تجارية

تجارة مواد البناء
الصناعات الغذائية

تجارية

المطاعم والمقاهي

يشمل صناعة األدوات الميكانيكية واإللكترونية لقفل األبواب والخزائن وايضا المفاتيح المعدنية أو الوسائل اإللكتروني التي تستخدم لفتحها.

صناعية

صناعية

الخدمات اللوجستية والنقل

خدمية

النقل و الشحن والتخزين

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

فردية  /مهنية

تصميم ،وسائل اإلعالم والعمارة

صناعية

صناعة منتجات النفط

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

يشمل إعادة بيع األدوات الميكانيكية واإللكترونية لقفل األبواب والخزائن ذات المفاتيح المعدنية أو بالوسائل اإللكترونية.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اإلستشارات والحلول اإلدارية التي تعترض العمليات اللوجستية فضال عن إستنباط األساليب والمناهج
التي تقود لتجويد األداء ،ويشمل ذلك تحليل أداء شبكات التوزيع للتعرف على المعوقات وتقديم الحلول ،تخطيط وتصميم المرافق
والمستودعات مجال العمليات اللوجستية ،مراجعة عمليات تدفق السلع والخدمات للتعرف على المجاالت التي يتوجب إجراء التحسينات عليها.
مهام فردية مهنية

يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات إعادة تعبئة الشحوم وزيوت التزليق التي تكون على شكل عبوات سائبة وتعبئتها في عبوات إستهالكية
أو تجارية.

يشمل إعادة بيع مواد التزليق والتشحيم البترولية التي تمتاز بلزوجتها وذلك للقيام عمليات التزليق للقطع والمجموعات اإلحتكاكية بالمركبات
مما يؤدي لضبط التآكل والتحكم بدرجة حرارة المحرك.

تجارية

تجارة مواد البناء

41/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

18-6023

نقل مخلفات زيوت التزليق والبترول

1920007

إعادة تصنيع زيوت التزييت

يشمل المنشآت التي تقوم بإستخدام الصهاريج الخفيفة والثقيلة والمجهزة لنقل مخلفات زيوت التزليق والبترول التي تشكل خطرا على
اإلنسان والبيئة مما يحتم وضع ضوابط صارمة عند نقلها.

مجالت

ُصنع المنتجات النفطية المكررة
مجالت

515987

تجارة أجهزة التقنية المغناطيسية

06-33150

إصالح وصيانة الطائرات

يشمل تجارة معدات وأجهزة التكنولوجيا المغناطيسية والتي يمكن تطبيقها في العديد من المجاالت مثل الزراعة والثروة الحيوانية  ,الطاقة
الحرارية  ,اإلنشاءات  ,معالجة المياه  ,الصناعات الكيماوية والبترولية وغيره.

809020

التدريب على اإلدارة والتنظيم اإلداري

يشمل التدريب على تخطيط وتوجيه وتشغيل األنشطة اإلدارية الخاصة بالمؤسسات المختلفة والتي تركز على المسائل اإلقتصادية والمالية
والتنظيم اإلداري ،ويشمل ذلك التدريب على إدارة مختلف العمليات والمؤسسات مثل المؤسسات التعليمية ،عمليات التوظيف ،اإلدارة
اللوجستية ،العلوم اإلدارية ،المكاتب ،النظرية والسلوك المؤسسي ،شؤون الموظفين وغيرها.

741405

استشارات ودراسات ادارية

701014

خدمات إدارة العقارات الخاصة

172900

صناعة المنسوجات االخرى

يشمل المنشآت التي تعمل في إدارة العقارات السكنية المملوكة  ،وكذلك اإلشراف فيما يخص التعاقد مع شركات الصيانة والحراسة
والنظافة وال يحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة العقارية .يشمل المنشآت التي تعمل في إدارة العقارات من أراضي وأبنية تجارية
وسكنية وصناعية المملوكة لصاحب الترخيص وأقاربه من الدرجة األولى الثانية فقط وكذلك اإلشراف فيما يخص التعاقد مع شركات الصيانة
والحراسة والنظافة وإصدار عقود اإليجار للمستأجرين وال يحق لهذه المنشآت مزاولة نشاط الوساطة العقارية.

742134

هندسة التصنيع والمواد

41/2017/ RAKEZ

تصميم التصنيع

يشمل األنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم لمصانع الحديد والصلب ومصانع المعادن في مجاالت الدينامكا الحرارية وهندسة المواد
وهندسة التفاعالت وانتقال الحرارة والمادة.

514340

تجارة الرخام والحجر الطبيعي

269602

نشر الرخام وتقطيعه وصقله

292903

تجميع معدات وادوات االرشاد البحري

742172

هندسة المشروعات البحرية

809043

التدريب على عمليات التسويق واإلعالن

741302

االدارة التسويقية

100078

وصف

إصالح وصيانة الطائرات

يشمل تقديم االستشارات والدراسات اإلدارية للمؤسسات العامة أو للشركات كالدراسات واالستشارات التي تتناول تحليل العمليات التشغيلية
واإلدارية ودراسة هندسة اإلجراءات وإعداد خرائط التدفقات والدورات المستندية المرتبطة بها ,وصياغة السياسات الداخلية وإعادة هيكلة
المنظمة ,ووضع الدراسات المرتبطة بتطوير الخطط اإلستراتيجية ,وتطوير أنظمة العمل وتصميم بطاقات العمل المتوازنة باإلضافة إلى غيرها
من الدراسات واإلستشارات ذات العالقة ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة.

يشمل صناعة أي نوع من المنسوجات التي لم يخصص لها أنشطة منفصلة.

تصميم التصنيع

هي إعادة بيع أنواع الرخام والصخور واألحجار الطبيعية المماثلة كالجرانيت والبازلت والحجر الجيري وغيرها ،ويشمل هذا النشاط المنشآت التي
تقوم ببيع هذه المواد في شكلها األولي الخام على شكل كتل أو ألواح قبل إجراء أية عمليات صناعية أو تحويلية عليها.

يشمل عمليات نشر الرخام الطبيعي أو الصناعي وكذلك الجرانيت وغيرها من الصخور ،كما يشمل ذلك تقطيعه في أحجام مختلفة ألغراض
البناء والتشييد أو لالستخدام في الصناعات األخرى ،وصقل األجزاء الظاهرية منه وتلميعها أو الحفر عليها.

يشمل تجميع معدات وأدوات اإلرشاد البحري مثل العوامات ,مصابيح التحذير وأنظمة المراقبة والتحكم ,وذلك إلستخدامها في منارات إرشاد
السفن ,الموانئ والمرافئ أو بواسطة حرس السواحل وشركات النفط والغاز.

يشمل المنشآت التي تعمل في تقديم الخدمات اإلستشارية الهندسية الخاصة بالمشروعات البحرية مثل األرصفة العائمة والبنى التحتية لتطوير
الواجهات البحرية والتي سيتم تقديمها للجهات المختصة للموافقة عليها ،ال يحق لهذه المنشآت القيام بتنفيذ التصاميم والرسومات المتعلقة
بتلك المشاريع.
يشمل التدريب على عمليات تبادل السلع والخدمات بين األفراد أو بين المؤسسات ومايتطلبة ذلك من كيفية دراسة سلوك المستهلك
ومتطلباته ،ويشمل ذلك الدعاية ،أبحاث السوق ،العالقات العامة ،مهمة تطوير المنتجات ،التسعير ،التوزيع ،كيفية الترويج والبيع لمضاعفة
المكاسب.

يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات اإلدارة التسويقية للمنشآت األخرى ويتضمن ذلك القيام بالتخطيط لتسويق سلعة أو خدمة معينة ،مع
تحديد القيم السعرية والترويج وتحديد منافذ التوزيع إلى غير ذلك من األمور المتعلقة بالعملية التسويقية للجهة صاحبة السلعة أو الخدمة،
كما يشمل التسويق الرقمي بإستخدام القنوات الرقمية لترويج جميع أنواع السلع والخدمات ،ال يحق لهذه المنشآت القيام ببيع المنتجات التي
يقومون بتسويقها والترويج لها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

صناعية

ُصنع المنتجات النفطية المكررة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

خدمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

اعالم

خدمية

النشر

االستشارات  -االدارة والمعلومات

إستثمار األعمال

العقارات

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

خدمية

خدمات هندسية اخرى

فردية  /مهنية

منتجات هندسية وصناعية

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

42/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

741301

استشارات ودراسات تسويقية

172202

صناعة الحصر والبسط

يشمل إعداد المسوحات الميدانية واإلستبيانات التي تهدف إلى استقصاء آراء المستهلكين أو المنتجين والموزعين حول السلع أو الخدمات من
حيث تصميمها أو سعرها أو طريقة توزيعها والوسيلة اإلعالنية المناسبة حتى يمكن والخروج بنتائج تساعد على التسويق وزيادة المبيعات ،ال
يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة.

16-1549

دف القطن واعداد المراتب

صناعة المايونيز

يشمل تجهيزالمراتب القطنية وذلك بعد تنقية القطن من البذور وندفه.

515911

تجارة معدات واجهزة القياس والتحكم

يشمل إعادة بيع جميع المعدات واألجهزة التي تستخدم في القياس سواء أكانت لقياس المساحات أو الكميات كالموازين الدقيقة أو لقياس
المسافات أو درجات الحرارة والرطوبة واالرتفاع ،أو لرصد األبعاد والمتغيرات البيئية والجغرافية كما يشمل إعادة بيع المعدات واألجهزة
المستخدمة في التحكم في كميات المواد المتدفقة كالمياه والسوائل والطاقة الكهربائية والغازات وغيرها ،أو السرعات أو في تنظيم الحركة
في مستوى االنتاج ،ويشمل ذلك عدادات المياه والكهرباء وعدادات التاكسي وأجهزة المساحة واألرصاد الجوية ،وأيضا أجهزة التحكم في
المعدات الكهربائية واإللكترونية المنزلية.

515963

تجارة معدات وآالت تهيئة اللحوم
واالسماك وتجهيزها

04-1511

صناعة منتجات اللحوم

03-1511

تبريد اللحوم وتجميدها

742122

استشارات الهندسه الميكانيكية

52-7421

خدمات هندسة ميكانيكا اآلالت

742127

هندسة القوى الميكانيكية

369907

صناعة موانع التسرب

273204

صناعة الميداليات والدروع

100025

اإلستشارات التسويقية واإلعالمية

اإلستشارات التسويقية واإلعالمية

100010

شراء وحجز المساحات اإلعالنية

شراء وحجز المساحات اإلعالنية

361011

100025
100069
100031
100011
100012

اإلستشارات التسويقية واإلعالمية

خدمات توفير وإدارة المحتوى اإلعالمي

تكامل النظم وتطوير األدوات اإللكترونية
لإلعالم
مراقبة اإلعالم
عرض اإلعالم

وصف

يشمل صناعة الحصر والبسط على اختالف أنواعها من ألياف أو غزل كما يشمل الدواسات والمشايات من الجوت أو من قصاصات السجاد.
يشمل عمليات تجهيز المايونيز من خليط من صفار البيض ،زيت نباتي ،الخل أو عصارة الليمون والتوابل.

هي إعادة بيع المعدات واآلالت التي تستخدم في تهيئة المواشي والدواجن المذبوحة وكذلك األسماك واألحياء البحرية كالقيام بعمليات
السلخ ونتف الريش وإزالة القشور والتنظيف وإزالة األجزاء غير المرغوب فيها ،كما يشمل ذلك معدات وآالت تجهيز لحومها كالتقطيع في
شرائح أو وصالت أو للفرم أو غيرها من العمليات.

يشمل صناعة المنتجات الغذائية المستخلصة أو المصنوعة من اللحوم كالسجق واللحم المفروم المعلب وشرائح اللحم المفروم (الهامبورجر)
وغيرها.

يشمل تجهيز اللحوم الصالحة لإلستهالك البشري وتغليفها في عبوات أو أكياس معينة وتجميدها في حالة تصلح معها لإلستهالك.

يشمل المنشآت التي تعمل في تقديم الخدمات واالستشارات في جميع مجاالت الهندسة الميكانيكية وفروعها وتخصصاتها الدقيقة أو في
معظمها مثل هندسة اإلنتاج الصناعي وميكانيكا السوائل وغيرها.

يشمل المنشآت التي تعمل في تقديم الخدمات واالستشارات في جميع مجاالت الهندسة الميكانيكية وفروعها وتخصصاتها الدقيقة أو
في معظمها مثل هندسة اإلنتاج الصناعي وميكانيكا السوائل وغيرها ،المؤهالت المطلوبة لممارسة هذا النشاط بكالوريوس في الهندسة
الميكانيكية كحد أدنى وخبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس المجال.

يشمل االنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم لمحطات توليد الكهرباء وشركا تكييف الهواء وهندسة السيارات في مجاالت الديناميكا
الحرارية وانتقال الحرارة لالالت الحرارية ومحطات القوى وتكنولوجيا االحتراق والوقود ونظم الدفع وغيرها.

يشمل صناعة الوصالت واألطواق والمستلزمات المصنوعة من الفلين أو الورق أو المعادن أو المطاط أو غير ذلك والمستخدمة في تركيب
التوصيالت ،أو في تركيب أغطية غرف اإلحتراق وصناديق التروس التي تحتوى عليها المحركات والمكائن لمنع التسرب أو امتصاص الحرارة أو
لمنع االحتكاك.

يشمل صناعة الميداليات والشارات واألوسمة والقالئد والدروع التذكارية وما إليها ،وذلك من المعادن المختلفة كالنحاس والبرونز وغيرها من
المعادن باستخدام أسلوب الصب في قوالب.
اإلستشارات التسويقية واإلعالمية

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة السجاد والحصر

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

ندف القطن و التنجيد

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة اللحوم

صناعية

صناعة اللحوم

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

خدمية

خدمات هندسية اخرى

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

اعالم

اإلستشارات التسويقية واإلعالمية

خدمات توفير وإدارة المحتوى اإلعالمي

اعالم

تكامل النظم وتطوير األدوات اإللكترونية لإلعالم

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

مراقبة اإلعالم

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

عرض اإلعالم

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

الخدمات التسويقية واإلعالمية
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رمز النشاط
100032
100033

النشاط

تكامل النظم وتطوير البرامج اإللكترونية
لإلعالم

ادارة وتصاميم إعالنات المواقع
اإللكترونية

وصف

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تكامل النظم وتطوير البرامج اإللكترونية لإلعالم

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

ادارة وتصاميم إعالنات المواقع اإللكترونية

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

صناعة األجهزة والمعدات الطبية والجراحية

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات واإلستشارات المتعلقة بالمنشآت الصحية واألجهزة الطبية وذلك للمستشفيات والعيادات
العامة والخاصة فيما يتعلق بتشييد المرافق الصحية وإحتياجاتها من األجهزة ومواصفاتها وأماكن تسكينها ،وللمصانع والشركات الطبية
كيفية وضع الخطط الالزمة للتصنيع ،تقييم تدفق العمل بالمصانع ،دراسة وتحليل كفاءة وفعالية األجهزة ووضع خطط التسويق  ،وللجامعات
والمعاهد الطبية كيفية تجهيزها باألجهزة والمعايرة الالزمة لتعليم الطالب وأيضا وضع ودراسة المقررات المتعلقة باألجهزة الطبية ،كما
يشمل تلك الخدمات للجهات الحكومية المرتبطة باألجهزة والمنتجات الطبية وأيضا لشركات المقاوالت المنفذة للمرافق الصحية.

خدمية

RAKEZ3250007

صناعة األجهزة والمعدات الطبية
والجراحية

742148

الهندسة الطبية

513957

تجارة االدوات والمستلزمات الطبية
العالجية والجراحية

515947

تجارة اجهزة الطب والجراحة وادواتها

03-2423

صناعة الكيماويات الدوائية

55-5139

تجارة الكيماويات الدوائية

هي صناعة المواد الكيماوية ذات الخواص الصيدالنية وذلك إلستخدامها في صناعة األدوية والعقاقير سواء ألغراض التشخيص ،الوقاية،
المعالجة أو التعقيم والتطهير مثل اإليثانول (الكحول الطبي) وغيره.

210908

صناعة االوراق المشربة بالمالمين

513111

تجارة المالبس الجاهزة الرجالية

يشمل صناعة شرائح الورق المصنوعة من القطن المشرب بالمالمين والتي تستخدم لتكسية وتلبيس األثاث الخشبي  ,ويشمل ذلك النقش
والرسم بألوان مختلفة عليها ثم نقعها في المالمين وبعد تشربها تصبح األسطح المكسوة بها عازلة للماء والمواد الكيميائية ومضادة
للخدش.

181002

صناعة المالبس الرجالية

يشمل صناعة المالبس الخارجية الرجالية المصنوعة من القطن أو الصوف أو الحرير أو غيرها من األلياف ،والمحيكة بطريقة الحبك (العقد) أو
بطريقة النسج (الدرز) ،ويشمل ذلك صناعة القمصان بأنواعها ومالبس النوم (البيجامات) والمنزل ومالبس البحر والحمام والسراويل (البناطيل)
والسراويل القصيرة والبدل الرجالية الجاهزة وربطات العنق وغيرها ،وال يشمل ذلك محال تفصيل وحياكة المالبس حيث صنفت تحت الفصل
.3800

181001

صناعة المالبس الداخلية للرجال

514220

تجارة السبائك المعدنية

المالبس الداخلية للرجال المصنوعة من األقمشة المنسوجة والمحبوكة وغيرها والتي تلبس تحت المالبس الخارجية سواء للقسم األعلى
للجسم مثل الفنايل أو القسم األسفل مثل السراويل

361008

صناعة الستائر الشريحية

514323

تجارة الستائر المعدنية العمودية

يشمل صناعة الستائر الصفائحية أو الشريطية التي تعمل بطريقة ضم الصفائح الى بعضها البعض في حركة رأسية أو أفقية ،ويشمل ذلك إنتاج
هذا النوع من الستائر من المواد المعدنية أو البالستيكية أو الخشبية أو أي نوع آخر من المواد.

289911

صناعة الدالء (الجرادل) المعدنية

هي إعادة بيع بعض األدوات واألجهزة الطبية الدقيقة التي تستخدم في عالج بعض األمراض كسماعات األذن للصم والبطاريات ومنظمات
النبض لمرضى القلب والعكاكيز والجبائر للمصابين بكسور في العظام واألحذية الطبية ،واألجهزة التعويضية وأطقم األسنان وكذلك األدوات
التي تعمل بواسطة التأثير المغناطيسي وغيرها من األدوات الطبية العالجية كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع المستلزمات الجراحية كاألعضاء
أو األجزاء االصطناعية التي يجرى استبدالها باألجزاء التالفة مثل مفاصل العظام أو صمامات القلب أو غيرها ،باإلضافة إلى خيوط الجرا

هي إعادة بيع اآلالت واألجهزة والمعدات التي تستخدم في المستشفيات والعيادات ألغراض تشخيص األمراض وعالجها وإجراء العمليات
الجراحية ،وكذلك حفظ األدوية والدم ،والتصوير باألشعة والتعقيم والتخلص من النفايات والمواد الضارة ومعدات العالج الطبيعي وإعادة
التأهيل وغيرها ،كما يشمل ذلك العدد واألدوات اليدوية التي تستخدم في الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية والتضميد أو غير ذلك.

هي إعادة بيع المواد الكيماوية األساسية المستخدمة في صناعة األدوية أو تركيبها وتحضيرها بطريقة الخلط والمزج.

هي إعادة بيع المالبس الجاهزة الرجالية كالقمصان والبدل والمعاطف والجاكيتات والجوارب وربطات العنق وغيرها.

يشمل إعادة بيع السبائك المعدنية المستخدمة في إنتاج األلواح الدعامات اإلنشائية،األعمدة،األنابيب الملحومة وغير الملحومة وغيرها.

يشمل إعادة بيع الستائر الشريحية المعدنية المكونة من عدة شرائح تسمح بحجب أو السماح بمرور الضوء بينها

يشمل صناعة الدالء (الجرادل) األواني واألوعية المصنوعة من المعدن والتي تستخدم في األغراض المختلفة (بخالف األواني المنزلية)
كاألصص واألواني واألوعية المستخدمة في زراعة النباتات وإكثارها واألواني المستخدمة في المعامل والورش.

خدمات هندسية اخرى

تجارية

تجارة االدوية

تجارية

تجارة االدوية

صناعية

صناعة االدوية

تجارية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

تجارية

تجارة االثاث

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية
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النشاط

289925

صناعة الغرف المعدنية

514211

تجارة العلب والعبوات المعدنية

281112

صناعة االبواب والنوافذ المعدنية

يشمل األبواب والنوافذ ولوازمها المصنوعة من الحديد أو األلمنيوم أو النحاس ،سواء كانت من األنواع التقليدية أو المضادة للرصاص و
المقاومة لإلنفجارات ،كما يشمل صناعة اإلطارات من نفس المواد المذكورة.

289905

صناعة البراميل المعدنية

يشمل صناعة البراميل واألوعية المعدنية والمستخدمة لتخزين ونقل المياه أو المواد البترولية أو الكيماويات أو غيرها من المواد السائلة.

صناعية

514210

تجارة البراميل المعدنية

يشمل إعادة بيع البراميل واألوعية المعدنية والمستخدمة لتخزين ونقل المياه أو المواد البترولية أو الكيماويات أو غيرها من المواد السائلة.

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

742135

هندسة المعادن

خدمية

خدمات هندسية اخرى

281107

صناعة االسقف المعلقة المعدنية

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

281111

صناعة المشبكات المعدنية

صناعية

ورش الحدادة

514201

تجارة خامات المعادن

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

281120

صناعة األلواح المعدنية العازلة

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

361009

صناعة الحوائط (القواطع) المعدنية

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

289201

طالء المنتجات المعدنية

صناعية

289203

طالء المنتجات المعدنية بالمعادن الثمينة

514215

تجارة الحبال المعدنية

يشمل عمليات طالء المنتجات المعدنية المختلفة كالفضيات وأدوات المائدة والتحف وغيرها من المنتجات واألدوات بالمعادن الثمينة
كالذهب والفضية ،كما يشمل صناعة المصوغات المطلية بالذهب.

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

صناعة الحبال المعدنية

هي صناعة الحبال المعدنية والمستخدمة في الجر والرفع وفي مختلف اإلستخدامات الصناعية األخرى.

289922

صناعة المقاطع المعدنية

يشمل استخدام األلواح واألنابيب المسحوبة والمصنوعة من األلمنيوم أو الحديد أو غيرها من المعادن وذلك في صناعة المقاطع المعدنية
التي تستخدم بدورها في صناعة األبواب والنوافذ والواجهات واألسقف المعلقة والحوائط (القواطع) الخفيفة وحواجز الساللم والشرفات
واالطارات واألثاث ،وغيرها من المنتجات واألشغال المعدنية لألبنية أو غيرها من المنتجات التي تدخل المقاطع في تصنيعها.

01-30111

صناعة السفن المعدنية

صناعة السفن المعدنية

289901

صناعة االواني المنزلية المعدنية

289907

صناعة االسالك المعدنية

289912

25993

ُصنع األلواح والصفائح

وصف

يشمل صناعة الغرف والخزانات والحجيرات المعدنية من األلواح والصفائح المعدنية بأسلوب القص وتاجميع القطع ،والتي تستخدم للحفظ أو
الحماية كخزانات حماية لوحات التوزيع والتحكم والقياس الكهربائية أو الصناعية واحجيرات المولدات أو نقاط التوزيع أو خزانات حفظ معدات
االطفاء أو تجميع الغاز أو في التنفية والتهوية أو غير ذلك من االستخدامات.
يشمل صناعة العلب والعبوات المعدنية المستخدمة في حفظ وتوزيع السلع.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم الخدمات واإلستشارات المتعلقة بالهندسة الصناعية بما في ذلك التخصصات الفنية والتقنية مثل
تشغيل وصيانة اآلالت والمعدات ,تخطيط المصانع ,تصميم السلع ,تشغيل المصانع وتخطيط اإلنتاج.
يشمل صناعة األسقف المعلقة من األلمنيوم والصاج المجلفن وتجهيزها بحيث تعمل كعازل للحرارة واألصوات وإلخفاء شقوق وعيوب
السقف وإضفاء جمال على المكان.

يشمل صناعة المشبكات المصنوعة من الحديد أو األلمنيوم أو غيرها من المعادن بطريقة القص واللحام ،والتي تستخدم في إنتاج األرضيات
والساللم الخاصة بالمنشآت الصناعية أو في إنتاج الحواجز للشرفات أو الساللم أو غيرها من األغراض ،كما يشمل ذلك لوازمها من الدعامات
وأدوات التثبيت والزوايا والمقابض وما اليها.

هي إعادة بيع المواد األولية التي تستخدم في األغراض الصناعية والتي تستخرج منها المعادن المختلفة كالهيماتيت (رمال الحديد)
والبوكسيت (خام األلمنيوم) والخارصين(خام الزنك) وغيرها.

يشمل صناعة األلواح المعدنية إلستخدامها في عزل الرطوبة والحرارة واألصوات وذلك لتركيبها في مستودعات ومخازن التبريد والتجميد،
والسيارات المبردة ،واألفران ،والبيوت الجاهزة ،والمصانع.

يشمل صناعة الحوائط الجاهزة (القواطع) التي تستخدم في تقسيم المساحات داخل المكاتب والصاالت المفتوحة والتي تكون مصنوعة
بالكامل من األلمنيوم أو الصاج أو غيرها من المعادن ،ويشمل ذلك جميع أنواع الحوائط التي تدخل المعادن في صناعتها حتى ولو كانت أجزاء
منها تصنع من الخشب أو البالستيك أو الورق المقوي.

يشمل القيام بعمليات طالء المنتجات المعدنية النهائية أو الوسيطة باألصباغ أو المساحيق أو المواد الملمعة أو الواقية أو بالمعادن غير
الثمينة وذلك باستخدام األساليب الكهربائية أو الكيماوية في الطالء ،أو باستخدام األساليب االعتيادية في طالء المنتجات.

هي إعادة بيع الحبال المعدنية والمستخدمة في الجر والرفع وفي مختلف اإلستخدامات الصناعية األخرى.

ُصنع األلواح والصفائح

يشمل صناعة األواني المستخدمة في األغراض المنزلية بجميع أنواعها من قدور وصواني وأوعية مصنوعة من أنواع المعادن كاأللمنيوم
والصلب المقاوم للصدأ أو المغطى بطبقة من الطالء المقاوم ،أو المغطى بطبقة مانعة اللتصاق الطعام أثناء الطهي.

يشمل صناعة األسالك المعدنية عن طريق عمليات سحب للمعادن وذلك إلستخدامها في نقل التيار الكهربائي واإلتصاالت السلكية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه
صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

صناعية

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

صناعية

صناعات معدنية اخرى

صناعية

صناعية

صناعية

صناعه االدوات المنزليه المعدنيه

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

تجارية

صناعية

تجارت المعادن ومنتجاتها

صناعه واصالح السفن
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

514214

تجارة االسالك المعدنية

289913

صناعة االغطية المعدنية للعبوات
والقوارير

وصف

هي إعادة بيع االسالك المعدنية بأنواعها والمهيأة الستخدامها في االغراض االستهالكية المعتادة أو في االعمال اإلنشائية أو كمادة
وسيطة في اإلنتاج الصناعي ويشكل ذلك أية منتجات معدنية أصلها من االسالك أو الخيوط المعدنية بما في ذلك الليف والصوف المعدني
وغيره.
يشمل صناعة األغطية المصنوعة من المواد المعدنية والمستخدمة في إغالق القوارير والعلب والعبوات المعدنية أو الزجاجية أو البالستيكية
أو غيرها ،والتي تستهلك بعد فتحها ألول مرة أو القابلة إلعادة اإلستخدام.

742178
809065

استشارات هندسية في مجال األرصاد
الجوي
مركز تنمية القدرات العقلية

بشمل تقديم اإلستشاراتوالخدمات الهندسية في مجاالتاإلرصادوالظواهر الجوية التي تعتمد على مالحظة مجموعة من األحداث والتي
تعتمد على وجود مجموعة من المتغيرات في الغالف الجوي مثل الحرارة والضغط الجوي وبخار الماء.

01-1554

تعبئة المياه المعدنية

23-5122

تجارة المياه المعدنية

يشمل تعبئة مياه الينابيع الطبيعية والمياه المعدنية في عبوات إستهالكية ويتضمن ذلك تنقية المياه وتصفيتها وتعقيمها وتعبئتها وبحيث
تتم هذه العمليات بالموقع عند أماكن الينابيع واآلبار التي تستخرج منها المياه.

742128

استشارات هندسة المناجم والتعدين
والهندسة الجيولوجية

04-5211

متجر إستهالكي

742129

هندسة معدات المناجم والتعدين

742131

هندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه
الجوفية والسطحية

342005

صناعة خالطات الخرسانة المتنقلة

100036

االعالم المتنقل

يشمل صناعة خالطات الخرسانة المتنقلة التي تحمل على الشاحنات بغرض خلط وتوصيل الخرسانة حتى موقع البناء ،وتشمل األنواع التي
تحمل بمكونات الخرسانة من أسمنت وحصى وماء ويتم الخلط أثناء سير المركبة ،أو األنواع التي يتم تعبئتها بالخليط الجاهز من مصانع
الخرسانة.

515207

تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها

100051

وكالة عرض أزياء

يشمل إعادة بيع الهواتف المحمولة التي تقوم بإصدار وإستقبال المكالمات الهاتفية ضمن مساحة جغرافية واسعة إعتمادا على اإلتصال
الالسلكي ،وإضافة لإلتصاالت الهاتفية فإنها تتيح اإلستفادة من تشكيلة واسعة من الخدمات والتطبيقات مثل الرسائل النصية ،البريد
اإللكتروني ،الدخول لألنترنت ،األلعاب والتصوير الفوتوغرافي ،كم يشمل مختلف أنواع قطع الغيار واللوازم مثل بطاقات الذاكرة ،شواحن
السيارات ،البطاريات ،األغطية الجلدية ،واقيات الشاشة ،سماعات البلوتوث ،الكابالت ،أغطية السيليكون ،الحامالت وغيرها.

515981

تجارة االجهزة والمعدات المصرفية
والنقدية

هي إعادة بيع المعدات واألجهزة المتعلقة بالصرافة وعمليات المصارفـ ،مثل أجهزة الصرف اآللي وأجهزة صرف وتبديل العملة ،ولوحات
عرض أسعار العمالت واألسهم وأجهزة عد النقود وأجهزة الكشف على العملة واألوراق النقدية والتحقق من صحتها وآالت طباعة الشيكات
وكذلك أجهزة تحصيل النقود وأجهزة قراءة بطاقات االئتمان باإلضافة إلى أية أجهزة أو معدات أخرى تستخدمها المصارف ومحال الصرافة في
عملياتها.

269504

صناعة البالط الموزاييك

مركز تنمية القدرات العقلية

يشمل إعادة بيع المياه المعدنية الطبيعية التي يكون مصدرها الينابيع الطبيعية واآلبار بعد تنقيتها.

يشمل االنشطة والخدمات واالستشارات في مجال هندسة المناجم والتعدين وفروعها وتخصصاتها الدقيقة أو معظمها مثل :هندسة
المناجم والتعدين وهندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيوميكانيك وهندسة جيولوجيا التعدين والبترول والمياه الجوفية والسطحية ويشمل
ذلك دراسة طبقات األرض ونوعية المعادن التي تحتوي عليها وحركة المياه الجوفية ،ودرجات صالبة الطبقات وخواص المعادن والصخور وغير
ذلك ،كما يشمل تحليل البيانات المتصلة بها من الناحية الفنية ،وكذلك إعداد الدراسات والبيانات والرسومات المتعلقة بها.
يشمل المحال (الدكاكين) الصغيرة التي تنشأ في المرافق العامة كفنادق الدرجة األولى ومحطات الوقود أو المطارات وماإليها والتي
يقوم نشاطها على تسويق بعض المواد اإلستهالكية كالمشروبات واألغذية الخفيفة والهدايا والصحف والمجالت وبعض البضائع واللوازم
الشخصية.

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول تصميم ،تصنيع ،تركيب وصيانة معدات المناجم والتعدين مثل معدات
إستخراج المواد المستخدمة في البناء ،معدات إستخراج الخامات الحديدية ،معدات تجهيز الرمال.

يشمل األنشطة والخدمات االستشارية التي تقدم لشركات البترول وحفر آبار المياه والبحث عن المعادن والخدمات البترولية في مجاالت
خواص الصخور وميكانيكية المكائن وهندسة الحفر واختبار اآلبار والياه الجوفية ونقل البترول وتخزينه والطرق الثانوية الستخراج البترول
وهندسة المناجم وما إلى ذلك من التخصصات الهندسية.

االعالم المتنقل

وكالة عرض أزياء

يشمل صناعة لبالط الموازييك من مجموعة من األحجار الصغيرة الملونة التي يتم تجميعها بحيث تمثل مناظر طبيعية أو أشكال هندسية أو
لوحات بشرية أو حيوانية إلستخدامه في مجاالت الديكور والتصميم الداخلي.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة وتعبئة المياه

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

تجارية

مجموعة المجمعات اإلستهالكية

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

تجارية

مجموعة االلكترونيات

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

343006

صناعة قطع غيار السيارات

9312025

نادي دراجات نارية

يشمل صناعة قطع الغيار والمكونات مثل الكوابح،صناديق التعشيق ،المبردات،العوادم ،عجالت القيادة التي تستخدم عن طريق استبدالها
بكاملهاأو أجزاء منها في إصالح وصيانة السيارات والمركبات.

359100

صناعة الدراجات النارية

يشمل صناعة مختلف أواع الدراجات النارية ذات العجلتين أو الثالث والمجهزة بمحركات آلية والمصممة لإلستخدام فوق الطرق المرصوفة
والمعبدةأو للسير في التضاريس والطرق الوعرة.

504006

تجارة قطع غيار الدراجات النارية ولوازمها

504001

تجارة الدراجات النارية

222108

انتاج الصور عديدة االبعاد (الهولوغرام)

513907

تجارة الصور عديدة االبعاد (الهولوغرام)

921415

استشارات موسيقية

100072

توزيع الموسيقى

100071

100074
100073
513946

وصف

نادي دراجات نارية

نوع الرخصة
صناعية
خدمية

مجموعة النشاط

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

النوادي الرياضية

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

صناعية

خدمات النشر والطباعة

تجارية

تجارة الكتب واالدوات المكتبية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

اعالم

الموسيقى والترفيه

إنتاج وإعادة إنتاج التسجيالت الموسيقية

إنتاج وإعادة إنتاج التسجيالت الموسيقية

اعالم

الموسيقى والترفيه

تجارة اآلالت واالدوات الموسيقية
ولوازمها

يشمل إعادة بيع مختلف أنواع اآلالت واألدوات الموسيقية اإللكترونية منها والعادية والتي تشمل الوتريات ،آالت النفخ الخشبية والنحاسية،
آالت اإليقاع ،المزامير ،األكورديون ،األرغن ،كما يشمل األجزاء واللوازم الخاصة بضبطها وتشغيلها.

تجارية

مجموعة االلكترونيات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

الصناعات الغذائية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

الدعايه و االعالن

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

إدارة الحقوق والمصنفات الموسيقىة
نشر الموسيقى  /حقوق المؤلف

369200

صناعة االدوات واآلالت الموسيقية

15-1549

صناعة األغذية الطبيعية

741304

تسويق تكنولوجيا الغاز الطبيعي

315003

صناعة الالفتات االعالنية الكهربائية

172301

صناعة الشباك

721002

استشارات الشبكات االلكترونية

يشمل إعادة بيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في إصالح أو صيانة أو تجديد الدراجات النارية وكذلك لوازم السائقين مثل الخوذات
وغيرها.

يشمل إعادة بيع الدراجات النارية ذات العجلتين أو الثالث والمجهزة بمحركات آلية لإلستخدام فوق الطرق المرصوفة والمعبدة أو للسير في
التضاريس والطرق الوعرة.

يشمل إنتاج الصور ذات األبعاد المتعددة (ذات البعدين ،وثالثية األبعاد) أو صور الهولوغرام باستخدام التقنيات الحديثة السيما أشعة الليزر
على وسائط مختلفة كالورق الحراري أو البطاقات الالصقة أو الشرائط (األفالم) ،والتي تستخدم في الوسائل الترويجية أو لمنع التزوير والتقليد.
يشمل المؤسسات التي تقوم بتزويد الشركات والمؤسسات بالملصقات والصور واألختام عديدة األبعاد (الهولوغرام) حسب متطلباتها التجارية
والمهنية ،وال تقوم هذه المنشآت بعمليات اإلنتاج بنفسها وإنما من خالل مطابع متخصصة في ذلك حيث صنفت هذه األخيرة تحت النشاط
رقم .2221-08

يشمل المنشآت التي تقدم إستشاراتها حول تنظيم فعاليات العزف الموسيقي المنفرد والحفالت الموسيقية والرقص والموسيقى
الكالسيكية،الخ .باإلضافة إلى اإلستشارات حول تعليم العزف على آالت الموسيقى ،ويشمل النشاطات الترويجية والتسويقية للموسيقيين
والحفالت على أن تتم عن طريق شركات إعالن مرخصة.
توزيع الموسيقى

إدارة الحقوق والمصنفات الموسيقىة
نشر الموسيقى  /حقوق المؤلف

يشمل صناعة مختلف أنواع اآلالت واألدوات الموسيقية اإللكترونية منها والعادية والتي تشمل الوتريات ،آالت النفخ الخشبية والنحاسية،
آالت اإليقاع ،المزامير ،آالت األكورديون واألرغن ،كما يشمل األجزاء واللوازم الخاصة بضبطها وتشغيلها.

يشمل إنتاج األغذية العضوية الطبيعية المصنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب وغيرها من األغذية التي تنتج من المحاصيل المزروعة دون
إستعمال األسمدة الصناعية والمبيدات والملوثات ,كما تخلو هذه األغذية الطبيعية من المواد الصناعية أو المنكهات أو األلوان أو المواد
الحافظة التي تضاف عادة على المواد الغذائية عند تصنيعها.
يشمل المنشآت التي تقوم بالعمليات واألنشطة التي تعمل على أكتشاف رغبات العمالء الراغبين في تكنلوجيا الغاز الطبيعي ومن ثم العمل
على إرشاد و توجيه جهود المنشآت العاملة في مجال تكنولوجيا الغاز الطبيعي نحو كيفية تطوير خدماتها بهدف إشباع تلك الرغبات.

يشمل صناعة اللوحات اإلعالنية من األنابيب البالستيكية أو الزجاجية الشفافة التي يمرر فيها غاز النيون الملون ليعطي اللوحة اإلعالنية شكلها
المضئ.

يشمل صناعة الشباك من النايلون أو األلياف األخرى والتي تجهز على شكل شبكي إلستخدامه في صيد األسماك والطيور أو في مالعب كرة
المضرب وتنس الريشة.
يشمل تقديم اإلستشارات للمنشآت المتخصصة في أنشطة تقنية المعلومات لمساعدتهم في كيفية تحقيق التوافق وتطبيق الحلول التي
تقدمها الشبكات اإللكترونية لتحقيق إحتياجات ومتطلبات تلك المنشآت ،وبشمل مساعدة المنشآت المذكورة في تحديد وتحليل وتصميم
الحلول التي تؤمن سالمة مواردها وأجهزتها.

اعالم
اعالم

الموسيقى والترفيه
الموسيقى والترفيه
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

61/2017/ RAKEZ

تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية

501001

تجارة سيارات الركاب الجديدة

100038

وكالة أنباء

يشمل إعادة بيع السيارات الجديدة المعدة لنقل الركاب سواء لإلستعمال الشخصي في اإلنتقال ونقل األمتعة أو لإلستعمال التجاري بغرض
التأجير لألفراد أو لنقل الركاب باألجرة.

100077

خدمة نشر األخبار

صحف (إقليمية ومحلية)

خدمة نشر األخبار

100013

وصف

يشمل المؤسسات المتخصصة في مجال وضع تصاميم صفحات المواقع المتعلقة بالخدمات اإللكترونية أيا كانت طبيعتها ووظيفتها والتي
تستخدم شبكة اإلنترنت كبنية أساسية.

وكالة أنباء

صحف (إقليمية ومحلية)

يشمل تقديم االستشارات في مجال قياس االصوت والتحكم في الضجيج واالهتزازات لالبنية التجارية والصناعية واإلنشاءات المختلفة
االغراض كالمستشفيات والمطارات والجوامع والمسارح ودرو السينما وغيرها ،كما يشمل إعداد التصاميم والرسومات اإلنشائية والمواصفات
الفنية المتعلقة بها ،ومتابعة أعمال التنفيذ واإلشراف عليها.

742161

استشارات التحكم في الصوت والضجيج
واالهتزازات

155405

صناعة شراب الشعير الخالي من الكحول

514916

هي إعادة بيع المواد والزيوت والشحوم المستخلصة من النباتات أو المخلفات الحيوانية والمستخدمة في األغراض الصناعية ،والتي ال تصلح
تجارة الزيوت النباتية والحيوانية غير الغذائية
لالستهالك البشري.

331302

صناعة اجهزة القياس والتحكم غير
الكهربائية

يشمل صناعة شراب الشعير غير الكحولي عن طريق نقع وإنبات حبيبات الشعير ثم إجراء العمليات التصنيعية األخرى حتى المرحلة األخيرة حيث
يتم التقطير لسحب اإليثانول (الكحول) .

تشمل أجهزة القياس كالعدادات وغيرها مما ال يعمل بالطاقة الكهربائية كعدادات المياه وعدادات حساب األجرة في سيارات التاكسي وغيرها
كما تشمل أجهزة القياس للمساحة واألطوال وحساب الكميات واألوزان وما إليها.
هي إعادة بيع الكتل أو المقاطع أو األلواح أو القضبان أو السبائك المصنوعة من المعادن األخرى غير الحديد كاأللمنيوم و النحاس و الزنك
وغيرها من المعادن وذلك الستخدامها في األغراض المختلفة.

514203

تجارة المنتجات االساسية للمعادن غير
الحديدية

70/2017/ RAKEZ

موفر البنية التحتية الغير أكاديمية

273202

عمليات سباكة المعادن غير الحديدية

514204
269100

تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير
المشغولة
صناعة االواني الخزفية

هي إعادة بيع المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبالتين وغيرها ،أو خاماتها األولية وذلك في حالتها األصلية في الطبيعة قبل استخالصها
منها ،أو تكون على هيئة سبائك أو كتل أو خيوط أو رقائق قبل تشكيلها أو تصنيعها أو صياغتها.

513934

تجارة التحف الفنية

هي إعادة بيع التحف من اللوحات والصور القديمة والتماثيل واألواني والعدد األثرية وغيرها من التحف الفنية المصنوعة من المعادن كالفضة
والنحاس أو الخشب أو العاج أو الكريستال أو الزجاج وغير ذلك.

802202

مدرسة تمريض

12-1513

تحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها

21-5122

تجارة المكسرات

513949

تجارة لوازم السالمة والصحة المهنية
وادواتها

شركة تجارية تقدم خدمات غير أكاديمية للجامعات أو الكليات ،كالبنية التحتية ،والخدمات اللوجستية ،وتأشيرات اإلقامة ،والتسويق ،والقبول،
والعقود التجارية ،وجميع الموافقات مع السلطات المحلية.

يشمل عمليات صناعة المنتجات المعدنية من سبائك أو نفايات المعادن غير الحديدية (عدا الحديد والمعادن الثمينة) كاأللمنيوم والنحاس
والزنك وغيرها بأسلوب الصب في قوالب ،أو تنقيتها وتحويلها الى سبائك أو كتل أو اسطوانات بحيث يمكن إعادة استخدامها أو تشكيلها.

يشمل صناعة السلع والمنتجات من الصيني والخزف والفخار كاألواني واألدوات المنزلية بما في ذلك التحف الفنية وغيرها.

يشمل المدارس والمعاهد المتخصصة في تدريب وتأهيل الممرضين في المستشفيات والمصحات والعيادات ودور التأهيل على المهام
الخاصة بمباشرة المرضى واصحاب الحاالت التأهيلية من المسنين وذوي الحاجات الخاصة.

يشمل تحميص المكسرات كالفول السوداني والفستق والكاشو واللوز وغيرها وتمليحها وتعبئتها في عبوات محكمة الغلق أو في أكياس
بغرض التسويق التجاري.
هي إعادة بيع المكسرات بأنواعها كالفستق واللوز والفول السوداني سواء أكانت بحالتها األصلية بعد تقشيرها وتجهيزها أو محمصة أو
مملحة أو معبأة في عبوات محكمة الغلق ومهيأة لإلستهالك.

هي إعادة بيع األدوات والعدد والمستلزمات التي تستخدم لحماية العمال من مخاطر العمل أثناء عملهم في المصانع أو في حقول النفط أو
في عمليات اإلنشاءات المدنية أو في الورش أو غيرها ،كالقبعات الواقية من الصدمات والكفوف والمالبس والنظارات الواقية من األشعة..
الخ.

نوع الرخصة
فردية  /مهنية

مجموعة النشاط

أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة االستشارية
وما يتصل بها من أنشطة

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

اعالم

المعلومات التجارية

اعالم

النشر

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

صناعية

صناعة وتعبئة المياه

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

تعليمية

خدمات غير أكاديمية

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

تجارية

تجارة المجوهرات

صناعية

صناعة االواني الزجاجية والخزفية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تجارية

مطحنه

تجارية

تجارة مواد البناء
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

رمز النشاط

النشاط

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

809032

التدريب على إجراءات السالمة المهنية

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

504003

تجارة العربات النارية وقطع غيارها

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

359101

تجميع العربات النارية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

515938

تجارة المعدات المكتبية

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

361004

صناعة االثاث المكتبي

تجارية

تجارة االثاث

515907

تجارة االثاث المكتبي

صناعية

صناعات معدنية اخرى

289923

صناعة الصفائح المعدنية للطباعة

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

281108

صناعة معدات حقول النفط والغاز
الطبيعي

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

742154

هندسة بناء انابيب خزانات النفط والغاز

يشمل المنشآت ذات الخبرة والمعرفة التي تزود الجهات العاملة في مجال صناعة النفط والغاز باإلستشارات التي من شأنها زيادة كفاءة اإلنتاج
مع التقليل من المخاطر المرتبطة بعمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز ،ومن ذلك اإلستشارة حول اإلجراءات المتعلقة بالمكامن ،السوائل
المرتبطة باإلنتاج ،المسائل الجيلوجية ،إنخفاض اإلنتاجية ،إختبارات التآكل ،تأخر اإلنتاج ،تحليل وتقييم المخاطر.

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

742109

استشارات البحث والتنقيب عن البترول
والغاز الطبيعي

إصالح معدات آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها

خدمية

يشمل المنشآت التي تقدم للغير خدمات المسوحات الهيدروغرافية واألرضية والجيوفيزيائية واالستشارات المتعلقة بها في مجال البحث
والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي على أن يقتصر نشاطها على ذلك وال يمتد إلى استغالل تلك الثروات واستخراجها.

إصالح منتجات المعادن المشكَّ لة واآلالت
والمعدات

112004

إصالح معدات آبار النفط والغاز الطبيعي
وصيانتها

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

742142

هندسة التنقيب عن البترول

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

42-7421

خدمات هندسة التنقيب عن البترول

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

742133

هندسة تكرير البترول

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

515906
05/2017/ RAKEZ

تجارة معدات واجهزة آبار النفط والغاز
الطبيعي وقطع غيارها
تجارة كيماويات آبار النفط

يشمل إعادة بيع المعدات واألجهزة التي تستخدم في منظومة البترول والغاز الطبيعي من مراحل المسح واإلستكشاف األولية وحتي التخزين
بما في ذلك معدات االحفر ،الضخ ،تسييل وتعبئة الغاز ،التكرير والتصفية ،النقل.

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

281116

صناعة ادوات حفر ابار النفط ولوازمها

يشمل صناعة معدات وأدوات حفر آبار النفط إلستخالص النفط الخام من مكامنه في باطن األرض سواء كان حفر بالدق أو بالدوران  ،ويشمل
ذلك المعدات التي تشكل المنظومات الرئيسية لجهاز الحفر مثل منظومة القدرة ،الرفع ،الدوران الرحوي ،التدوير العلوي ،التمرير ،و منظومة
التحكم في البئر.

يشمل المراكز المتخصصة في التدريب على إجراءات السالمة المهنية عبر برامج معتمدة وطبقا للمواصفات القياسية والمعايير  ,ويشمل كيفية
اإللتزام بإجراءات وقواعد السالمة في كل نشاطات المنشأة  ,طرق التفتيش الدوري للتأكد من جاهزية وصالحية المعدات ,كما يشمل إعداد
التقارير وإصدار شهادات إكمال التدريب.
هي إعادة بيع العربات ذات الثالث واألربع عجالت والتي تسير بوقود السيارات والمركبات والتي تستخدم ألغراض الترفيه ومزاولة الرياضات
المرتبطة بها أو لغير ذلك من األغراض ،كما يشمل ذلك إعادة بيع قطع غيارها ومكوناتها ولوازمها.

يشمل تجميع القطع والمكونات إلنتاج الدراجات النارية ذات العجلتين أو الثالث والمجهزة بمحركات آلية والمصممة لإلستخدام فوق الطرق
المرصوفة والمعبدة أو للسير في التضاريس والطرق الوعرة

هي إعادة بيع المعدات المكتبية التي تستخدم في مكاتب الدوائر الرسمية والمنشآت التجارية والبنوك كرفوف وخزانات حفظ الملفات اآللية
والعادية وعربات نقل الملفات وغرف تخزين النقود والوثائق الرسمية ،وآالت إتالف الورق وآالت ضبط الحضور واالنصراف وآالت تجليد وتحزيم
الورق والوثائق وتغليفها وطباعة البطاقات وغيرها من المعدات ما عدا األثاث المكتبي.
يشمل صناعة جميع أنواع األثاث المكتبي المصنوع من األخشاب والمعادن وغيرها لتلبية مختلف اإلستخدامات والمهام المكتبية مثل
اإلستقبال ،الجلوس ،الحواجز ،التخزين ،اإلجتماعات ،المؤتمرات ،اإلنتظار.

هي إعادة بيع األثاث المكتبي بأنواعه من المكاتب والمقاعد والطاوالت والخزانات وما إليها ،أما المعدات المكتبية وتركيبات المحال العامة
فقد صنفت في الفصل .5150

يشمل تحويل الصفائح ،أو رقائق األلمنيوم أو غيرها من المعادن وتهيئتها ومعالجتها بحيث تصبح صفائح ليثوغرافية تستخدم في لف
اسطوانات معدات الطباعة التي تعمل باسلوب األوفست.

يشمل صناعة المعدات المستخدمة في استخراج البترول والغاز الطبيعي من باطن األرض ،وكذلك المعدات المستخدمة في نقل المادة الخام
الى أماكن تخزينها ،ومن ذلك أنابيب الحفر وأجهزة حفظ التوازن ووصالت التحويل ،كما يشمل ذلك إصالح فوهات اآلبار وغيرها من المعدات
التابعة ما عدا أبراج الحفر فقد صنفت في النشاط رقم .2811-04
بشمل تقديم اإلستشاراتوالخدمات الهندسية في مجال بناء األنابيب وما يتعلق بها من محطات ضخ وذلك لنقل النفط والغاز من أماكن
اإلستخراج إلى الخزانات المقامة في معامل التكرير وأيضا األنابيب التي تنقل المنتجات المكررة ألماكن اإلستهالك.

يشمل المنشآت التي تقدم للغير خدمات المسوحات الهيدروغرافية واألرضية والجيوفيزيائية واإلستشارات المتعلقة بها في مجال البحث
والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي على أن يقتصر نشاطها على ذلك واليمتد إلى إستغالل تلك الثروات وإستخراجها ،المؤهالت المطلوبة
لممارسة هذا النشاط بكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو هندسة البترول كحد أدنى وخبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس المجال.
يشمل تقديم االستشارات الهندسية لشركات البترول وتصنيع الغاز ومصانع األسمدة في مجاالت هندسة تكرير البترول والثرموديناميكا
والهندسة الكيميائية وعمليات التحكم وتصنيع الغاز وظواهر انتقال الحرارة والكتلة.

تجارة كيماويات آبار النفط
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513940

تجارة الطوابع والعمالت القديمة وما
شابهها

05-5510

فندق فئة النجمة الواحدة

100026

مكتب اإلنترنت التفاعلي

يشمل نوعية الفنادق التي تفتقر للمرافق الفندقية وتقدم خدمات محدودة تشمل توفير غرف بها حمام وتلفزيون ملون ،أيضا خدمات
النظافة اليومية ،اإلستقبال ،هاتف عمومي وفاكس للنزالء ،توفير وجبة اإلفطار والمشروبات.

النشر اإللكتروني والمحتوى اإللكتروني
والكتب اإللكترونية

04-2429

100080

صناعة كيماويات آبار النفط

وصف

يشمل صناعة المواد الكيماوية المستخدمة في العمليات المختلفة إلستخراج النفط مثل اإلنتاج ،الحث ،الحفر الحقن.

يشمل بيع وشراء واستبدال القطع القديمة والتذكارية مثل الطوابع البريدية ,العمالت المعدنية والورقية ،بطاقات الهاتف ،صور المشاهير،
سواء أكنت مجموعات مرتبة تاريخياً أو حسب الموضوع أو قطع مفردة ،وال يشمل هذا النشاط تجارة التحف الفنية حيث صنفت تحت الرقم
()513508

نوع الرخصة
صناعية

مجموعة النشاط
صناعة الكيماويات

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

خدمية

االنشطة السياحية

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

النشر اإللكتروني والمحتوى اإللكتروني والكتب اإللكترونية

اعالم

النشر

معهد تدريب بالتواصل

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

مكتب اإلنترنت التفاعلي

809022

معهد تدريب بالتواصل

03-1533

معالجة النفايات والمخلفات العضوية

يشمل معالجة النفايات العضوية مثل مخلفات النباتات أو مخلفات تقطيع األسماك واللحوم من الشعر أو الريش أو الجلود أو األمعاء ,ويشمل
ذلك إزالتها وتنظيفها وفرزها وتجفيفها أو إستخالص الدهون والشحوم منها أو إنتاج المستخلصات التي تدخل في صناعة األعالف الحيوانية
أو األسمدة العضوية.

11-6304

منظم رحالت سياحية خارجية

يشمل المنشآت التي تنظم وتبيع البرامج السياحية الخارجية عن طريق وكالء السفر والسياحة.

خدمية

341003

تجهيز وإعداد السيارات للنقل اآلمن

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

100093

تطبيقات التواصل عبر اإلنترنت

يشمل الورش المتخصصة في تجهيز وتعديل الشكل الخارجي أو الداخلي للسيارة ,إعدادها لمقاومة السرقة واإلختطاف حتى تصبح صالحة
لضمان حماية األفراد والنقل اآلمن لألموال ،المجوهرات وغيرها من المقتنيات والسلع الثمينة ،ويشمل ذلك تصفيحها لتكون مضادة للرصاص
ويمكن تتحمل درجات الحرارة العالية.

FZ6420001

"أمتالك رؤوس األموال للشركات التابعة
"

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

أمتالك رؤوس األموال للشركات التابعة

تجارية

شركات قابضة

291921

تجميع مكائن التعبئة والتغليف

يشمل إعادة بيع المعدات واألدوات األتوماتيكية والنصف أتوماتيكية المستخدمة في المراحل المختلفة من عمليات التعبئة والتغليف.

تجارية

تشمل صناعة جميع المواد المستخدمة في تغليف المنتجات الصناعية وتعبئتها ،كالعبوات والمغلفات الورقية العادية والمشمعة ورقائق
النايلون والرقائق البالستيكية المطبوعة كما يشمل ذلك مواد التغليف المعدنية كرقائق االلمنيوم أو المواد المركبة من نوعية أو أكثر من
المواد المذكورة ،وغير ذلك من المواد المستخدمة في أغراض التغليف والتعبئة.

صناعية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية
صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

تجارية

تجارة العبوات ومواد التغليف والورق

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة مواد البناء

332000

513104
100005

صناعة النظارات واالدوات البصرية

تجارة السجاد الشرقي

اإلعالنات الخارجية

515940

تجارة معدات التعبئة والتغليف

210203

صناعة مواد التغليف والتعبئة

514929

تجارة مواد التعبئة والتغليف

515208

تجارة اجهزة النداء العام

514339

تجارة االصباغ والملمعات

يشمل صناعة النظارات واألدوات البصرية مثل النظارات الطبية والشمسية ،العدسات الالصقة ونظارات الوقاية من الغبار وأشعة الشمس.

هي إعادة بيع أنواع السجاد الشرقي المشغول يدوياً.

اإلعالنات الخارجية

تطبيقات التواصل عبر اإلنترنت

يشمل تجميع المكائن والمعدات األتوماتيكية والنصف أتوماتيكية المستخدمة في المراحل المختلفة من عمليات التعبئة والتغليف.

هي إعادة بيع جميع المواد المستخدمة في أغراض اللف والحزم ألغراض الشحن ،أو التعبئة والتغليف لألغراض الصناعية وسواء أكانت تلك
المواد ورقية أو بالستيكية أم معدنية أم مكونة من أكثر من مادة من تلك المواد ،ويشمل ذلك العبوات والعلب والقوارير واأللواح والصفائح
والرقائق واألربطة وغيرها.
هي إعادة بيع أجهزة االستقبال التي تستخدم في نظام النداء العام الستقبال الرسائل والنداءات الموجهة إليها السلكياً أما أجهزة اإلرسال
العامة بأنها تصنف في الفصل .5150
هي إعادة بيع األصباغ والدهانات بأنواعها المستخدمة في عمليات دهان األبنية أو السيارات أو السفن أو األثاث أو غير ذلك من األغراض
والمنتجات سواء أكانت على هيئة سوائل أو مساحيق باإلضافة إلى مواد ومساحيق الطالء الكهربائي وكذلك لوازم األصباغ كالمخففات
والمكثفات وأصباغ األساس والمعاجين ولوازم التشطيبات ،كما يشمل ذلك إعادة بيع الملمعات (الورنيش) وما يماثلها.

صناعية
صناعية
تجارية
اعالم

صناعه النظارات

تجميع و معالجه النفايات
تجارة االثاث

االنشطة السياحية

الخدمات التسويقية واإلعالمية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

01-20220

صناعة األصباغ والدهانات

515925

تجارة معدات وآالت الطالء

210204

صناعة االكياس الورقية

513935

وصف

يشمل صناعة أنواع األصباغ والدهانات لألبنية واإلنشاءات والديكورات وكذلك أصباغ السيارات والمعادن ,كما يشمل صناعة أنواع مواد
الطالء كالمساحيق (البودرة) التي تستخدم في طالء المعادن المختلفة بطبقة من هذه المساحيق المانعة للصدأ والتآكل بطريقة االنودة
(األقطاب الكهربائية) وغيرها من المواد المماثلة ,كما يشمل ذلك صناعة المواد المستخدمة في معالجة األصباغ والدهانات وتجهيزها
كالمخففات والمكثفات وأصباغ األساس وغيرها.
هي إعادة بيع المعدات واآلالت التي تستخدم في الصبغ أو الدهان أو الطالء أو التلميع.

تجارة البراويز والصور واللوحات الفنية

يشمل إعادة بيع الصور واللوحات الفنية سواء كانت لرسامين مشهورين أو غيرهم.

210202

صناعة العلب والعبوات الورقية

يشمل صناعة وطباعة العلب وعبوات وأكياس التعبئة المصنوعة من أنواع الورق السميك أو المغطى بطبقة بالستيكية أو شمعية لمنع نفاذ
الماء أو المبطن بطبقة من القصدير أو االلمنيوم أو غيرها ،والمستخدمة في أغراض تعبئة المنتجات الصناعية المختلفة.

210100

صناعة الورق

210901

صناعة االطباق واالواني الورقية

513964

تجارة المنتجات الورقية

210907

صناعة المنتجات الورقية المكتبية

514928

تجارة الورق

513956

تجارة المستحضرات الصيدالنية غير
الدوائية

يشمل صناعة أنواع األكياس الورقية التي تستخدم كأكياس للتعبئة في المحال التجارية.

يشمل صناعة الورق كورق الجرائد وورق الكتابة والرسم والطباعة وورق اللف والتغليف وغيره من أنواع الورق المنتج من عجينة الورق
المصنوعة من الخشب أو من مخلفات الورق واأللياف األخرى.
يشمل صناعة األطباق والصحون الورقية المستهلكة لإلستخدام داخل المنزل وخارجه في الحدائق والحفالت .

هي إعادة بيع المنتجات المصنوعة أساساً من الورق أو الكرتون كأدوات المائدة واألطباق واألكواب الورقية والمناديل الورقية بأنواعها
كمناديل الوجه والسفرة ،وورق التواليت ،والمناشف الورقية التي تستخدم في المطابخ ،وكذلك حفاظات األطفال والفوط الصحية النسائية.
وغيرها من المنتجات المصنوعة من الورق باستثناء ورق الرسم والكتابة فقد صنفت تحت النشاط رقم .5133-07

يشمل صناعة المنتجات الورقية التي تستخدم لألغراض المكتبية ،كاألوراق المستخدمة في الحاسبات اآللية وفي آالت االستنساخ ،واللفائف
المستخدمة في اآلالت الحاسبة وفي أجهزة تحصيل النقود ،وكذلك غيرها من المنتجات الورقية المماثلة.

هي إعادة بيع الورق المصنوع من الخامات الطبيعية أو المخلوط بمواد صناعية أو المعاد تدويره سواء أكان على هيئة طيات أو رقائق أو الواح
مقواة أو غير ذلك ،والمستخدم في األغراض التجارية أو الصناعية كورق الطباعة والصحف وفي أغراض البناء أو في غير ذلك من األغراض،
بخالف الورق المستخدم في األغراض المكتبية كورق الكتابة والرسم والتصوير الضوئي فانه يصنف تحت نشاط األدوات المكتبية وأدوات
الكتابة والرسم رقم 5133-07

إعادة بيع المستحضرات من المواد واللوازم الصيدالنية غير الطبية ( )PARA PHARMACEUTICALوالتي ال تستخدم للتداوي أو العالج بشكل
مباشر كاللزقات وملطفات الحلق والدهانات (الكريمات) ومضادات التدخين ومعاجين األسنان وأنواع الغسول والتطهير والعوازل الصحية وما
إليها

10-9249

تشغيل الطائرات الشراعية (باراموتور)

749943

إستشارات أسر األطفال ذوي اإلعاقة

08-5520

طباخ والئم

يشمل تقديم اإلستشارات والدعم لعائالت األطفال ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع حاالت أبنائهم ,ويشمل ذلك تحديد نوع
التعليم المناسب ,تصنيف حاالتهم ,وضع برامج التشخيص والتقييم ,تحديد األهداف المستقبلية ,معالجة اآلثار النفسية الناجمة عن وجود
طفل معاق باألسرة.

يشمل تشغيل الطائرات الشراعية ذات المحرك (باراموتور) بالسائق والتي يمكن تأجيرها لألغراض اإلعالنية أو العبارات اإلرشادية.

01-1544

صناعة المعكرونة والشعيرية ومايماثلها

02-1541

صناعة الفطائر والحلويات

يشمل صناعة المعكرونة والشعيرية والمنتجات المماثلة من الدقيق الفاخر أو السمولينا (السميد) وذلك عبر عمليات تصنيعية تشمل العجن
والتشكيل والتعبئة.

11-5520

تحضير الفطائر والمعجنات وتجهيزها

17-5122

تجارة المعجنات والحلويات الشرقية

يشمل المحال التي تقوم بتحضير أنواع الفطائر والمعجنات وتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري كما يشمل تجهيز أنواع المعجنات والفطائر
وبيعها للمستهلك غير مطهوة بحيث يمكن حفظها وطهيها بمعرفة المستهلك.

07-82910

خدمات تحصيل الرسوم والدفعيات

يشمل المنشآت المتخصصة التي تتولى تحصيل الرسوم والدفعيات نيابة عن األطراف المستحقة لتلك األموال مثل المصارف وشركات
اإلتصال والدوائر الرسمية وغيرها ،سواء عن طريق مكائن الدفع اآللي المزودة ببرامج التشغيل أو الهاتف المتحرك أو غيره ،ويشمل ذلك إنشاء
شبكات وتقنيات نظام الدفع ،إنشاء قواعد البيانات.

يشمل إعداد الوجبات الغذائية والمشروبات لوالئم المناسبات الشخصية والرسمية في األماكن التي يحددها أصحاب المناسبة.

يشمل تجهيز الفطائر من العجين ،السكر ،الحليب ،الزبدة والبيض والتي يتم خبزها لتصبح رقائقية وقابلة للحشو.

يشمل إعادة بيع جميع أنواع المعجنات والحلويات الشرقية الجاهزة لإلستهالك بمختلف الحشوات.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعي ـ ـ ــة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

صناعية

صناعة األدوات المنزلية الورقية

تجارية

تجارة االدوية

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجارة العبوات ومواد التغليف والورق

تجارية

تجارة االدوية

خدمية

انشطة مهنية منفصلة

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

المطاعم والمقاهي

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

صناعه الخبز

تجارية

المطاعم والمقاهي

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

خدمية

خدمات الدعم لألعمال
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513929

تجارة اللؤلؤ واالحجار الكريمة

369901

صناعة االقالم وادوات الكتابة

921410

مركز للتدريب على الفنون األدائية

58-5139

تجارة العطور ومستحضرات التجميل

749507

خلط العطور وتعبئتها

242403

صناعة العطور

809039

التدريب على تنمية الكفاءات الشخصية

513965

تجارة ادوات ذوي الحاجات الخاصة
ولوازمهم

515942

تجارة معدات مكافحة الحشرات
والحيوانات

741424

استشارات مقا ومة اآلفات

742160

هندسة البتروكيماويات

04-2411

صناعة البتروكيماويات

60-7421

خدمات هندسة البتروكيماويات

42-5149

تجارة البتروكيماويات

515989

تجارة معدات وادوات محطات الخدمة

وصف

هي إعادة بيع أنواع اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع والصناعي في حالته األصلية قبل التشكيل والصياغة ،وكذلك أنواع الجواهر واألحجار الكريمة
كالماس والياقوت والزمرد والمرجان وغيرها وذلك في حالتها األصلية قبل التقطيع والصقل ،أو قبل استخدامها في صياغة أنواع المجوهرات
والمصوغات والحلي بأنواعها ،باإلضافة إلى األحجار الكريمة االصطناعية.

يشمل صناعة األقالم بأنواعها كأقالم الحبر السائل والحبر الجاف وأقالم الرصاص ،كما يشمل صناعة غيرها من أدوات الكتابة كأقالم التلوين و
الرسم والخط والكتابة على األسطح الخشنة وغيرها.
يشمل المراكز أو المؤسسات التي تقدم برامج تدريبية في المبادئ والتقنيات المتعلقة بالفنون والعروض المسرحية ذات الصلة باألداء
والتمثيل بما في ذلك الموسيقى والرقص وااللقاء والحركة والتمثيل الصامت وتقنيات االرتجال ،والحرف المتعلقة بالمسرح.

يشمل إعادة بيع أنواع العطور الثقيلة والمخففة سواء كانت مصنعة من عناصر إصطناعية او مستخرجة من مصادر نباتية أو حيوانية ،كما يشمل
المستحضرات المستخدمة في التجميل كأنواع الدهانات والكريمات والزيوت العطرية والمساحيق التي تستخدم للجسم ،وكذلك أنواع الكحل
واأللوان والمساحيق المستخدمة في تجميل الوجه (الماكياج).

يشمل إنتاج أنواع جديدة من العطور عن طريق خلط الزيوت الزيوت العطرية األساسية المستخرجة من النباتات من اإلفرازات التاتجة عن
الحيوانات ،وكذلك بخلط الزيوت اإلصطناعية العطرية المتحصل عليها من المركبات الكيماوية أو المركبات العضوية.

يشمل صناعة العطور بأنواعها المختلفة الثقيلة والمخففة (ماء التواليت) من المركبات العطرية الكيماوية أو الطبيعية (باستثناء العطور
الشرقية) ،كما يشمل صناعة عطور الحالقة ومعطرات الجسم بما في ذلك مزيالت الرائحة وعطور المالبس والمفارش واألرضيات وسواء
أكانت هذه المواد العطرية مائعة أم جامدة أم على هيئة كريمات أو ذريرة (بودرة) أم خالف ذلك.

يشمل التدريب على البرامج التي تؤثر على تنمية القدرات العقلية واإلجتماعية لألفراد من خالل تعلم المهارات التي تدعم تلك القدرات مثل
مهارات عرض الحجج ،مهارات اإلتصال ،العمل الجماعي ،تنمية السلوك ،التفكير اإلبداعي ،البحث عن العمل ،الخطابة ،إحترام الذات ،الكفاءة
اإلجتماعية ،إدارة الوقت ،فن القيادة وغيرها.

هي إعادة بيع جميع األدوات والمستلزمات المستخدمة من قبل المعاقين أو ذوي العاهات الطارئة أو المستديمة ،وكذلك للمسنين والتي
بدال من العضو المفقود أو العاجز
تسخدم كأجهزة أو أعضاء تعويضية أو مساعدة من أجل استكمال المتطلبات العالجية أو االستخدام الدائم ً
عن العمل ،ويشمل ذلك الكراسي المتحركة والمشايات واألسرة الخاصة واألجهزة المنظمة لضربات القلب وضغط الدم ومعدالت السكر
والكوليسترول ،واألجهزة المساعدة على السمع وغيرها من اللوازم.
هي إعادة بيع المعدات المستخدمة في مكافحة الحشرات والحيوانات الضارة وإبادتها ،وال تدخل من ضمنها تلك المستخدمة في مكافحة
اآلفات واألمراض الزراعية حيث صنفت ضمن النشاط  ،5150-02كما يشمل هذا النشاط القيام بتركيب تلك المعدات وإعدادها لتصبح صالحة
للعمل.

يشمل تقديم اإلستشارات الفنية المتعلقة بمكافحة آفات الصحة العامة مثل اآلفات الفطرية والحشرية والقوارض ,كما يشمل تدريب العاملين
على تقنيات المكافحة المختلفة.
يشمل األنشطة الهندسية التي تقدم للمصانع التي تعتمد على البتروكيماويات في إنتاجها مثل مصانع المنظفات والدهانات واأللياف
الصناعية وغيرها ،وذلك في مجاالت الصناعات البتروكيماوية وعمليات تصنيع الكيماويات.

يشمل صناعة نوعي البتروكيماويات األساسية المتمثلة في األولفينات التي تضم اإلثيلين والبروبلين والمركبات العطرية التي تضم البنزين
والتولين عن طريق إستخراجها من النفط ،ويشمل إنتاج األولفينات والمركبات العطرية في مصافي تكرير النفط عن طريق تكسير جزيئات النفط
بالتحفيز ،كما يتم أنتاج األولفينات في مصانع الكيماويات عن طريق التكسير البخاري الغاز الطبيعي السائل ،وإنتاج والمركبات العطرية عن طريق
التعديل بالتحفيز للنافتا.
يشمل األنشطة الهندسية التي تقدم للمصانع التي تعتمد على البتروكيماويات في إنتاجها مثل مصانع المنظفات والدهانات واأللياف
الصناعية وغيرها ,وذلك في مجاالت الصناعات البتروكماوية وعمليات تصنيع الكيماويات

هي إعادة بيع البتروكيماويات المشتقة من تحويل مشتقات تكرير النفط الخفيفة مثل األوليفنات الى البيوتيلين وااليثيلين والبروبلين
والعطريات الى البنزين والتولوين والزيلين والميثانول الى الفورمالدهايد باإلضافة الى األمونيا واليوريا وكذلك البتروكيماويات الوسيطة
كالمونوفينيل كلوريد أو البتروكيماويات النهائية كالبولي أثيلين والبولي فينيل كلوريد باإلضافة الى الكربون والهيدروجين والمستخدمة في
األغراض التجارية والصناعية المختلفة وذلك في صورتها األولية قبل معالجتها أو إجراء أية عمليات تحويلية عليها.
هي إعادة بيع معدات وأدوات المستخدمة في محطات البترول لتعبئة المركبات بالوقود.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة المجوهرات

صناعية

صناعة االدوات المكتبية ولوازمها

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

تغليف و تجهيز السلع

صناعية

صناعة الكيماويات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارة االدوية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

االستشارات  -الزراعة والتربة

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

صناعية

صناعة منتجات النفط

خدمية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

وصف

إستشارات في المواد المواد البترولية

11/2017/ RAKEZ

إستشارات في المواد المواد البترولية

742155

هندسة وحدات تكرير البترول

7210003

الدراسات والبحوث الصيدالنية

749503

تعبئة المستحضرات الصيدالنية

513947

تجارة آالت وادوات التصوير ولوازمها

515979

تجارة معدات التحميض ولوازمها

514912

34/2017/ RAKEZ

تجارة مواد التحميض

يشمل إعادة األجهزة التي تقوم بإظهار الصور المخفية في األفالم وتحويلها إلى مرئية يمكن طباعتها فيما بعد ،ويشمل ذلك األجهزة اليدوية
للتحميض على المستوى المحدود واألجهزة األوتوماتيكية للتحميض التجاري.

تصميم فوتوشوب

هي إعادة بيع المواد الكيماوية المستخدمة في تحميض األفالم وإظهار الصور وتشمل األوراق واأللواح المستخدمة في طبع الصور عليها.
مهام فردية مهنية

742150

الهندسة الفيزيائية

بشمل تقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية في مجاالت الفيزياء التي تعنى بتقديم حلول تطبيقية لمختلف التخصصات مثل البصريات،
ميكانيكا الكم ،علم المواد ،الميكانيكا التطبيقية ،تكنولوجيا النانو ،التصنيع الدقيق ،الهندسة الميكانيكية والكهربائية.

09-1513

صناعة المخلالت

172108

صناعة المخدات والوسائد

269908

تكسية االنابيب وتبطينها بالمواد الواقية

514318

تجارة االنابيب والمواسير

742140

هندسة التخطيط والتصوير المساحي

369908

صناعة أحواض الزراعة

514909

تجارة خامات البالستيك والنايلون

252007

صناعة القوارير والعبوات البالستيكية

369401

صناعة لعب االطفال البالستيكية

يشمل األنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم للشركات البترولية ومصافي البترول في مجاالت الديناميكا الحرارية وميكانيكا الموائع
وهندسة تكرير البترول وانتقال الحرارة وهندسة التفاعالت وصناعات تكرير البترول وبناء معاملها ومحطاتها وتشغيلها وتخطيط إنتاجها وما إلى
ذلك.

يشمل المعاهد واألكاديميات أو المراكز التي تقوم برعاية المسائل العلمية والبحثية في مجال العلوم الصيدالنية وتقنياتها الحديثة وتطويعها
لخدمة صناعة الدواء والمنتجات الصيدالنية ورفع مستوى مهنة الصيدلة وكذلك في مجال تطوير التعليم الصيدلي والعناية بإستنباط المواد
األولية التي تخدم الصناعات الصيدالنية ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة.

يشمل إعادة تعبئة المستحضرات الصيدالنية مثل مطهرات الجروح والزيوت (البارافينات) والملينات والكريمات ومساحيق الكربونات
والبرمنجنات وما اليها من األمالح وغير ذلك من المستحضرات الصيدالنية التي تتم تعبئتها في عبوات زجاجية أو بالستيكية أو معدنية أو
ورقية ذات أحجام صغيرة بحيث تصلح للتداول واالستخدام الشخصي.

يشمل إعادة بيع األجهزة المستخدمة في التقاط الصور الساكنة سواء كانت تقليدية تعتمد على األشرطة الفوتوغرافية أو رقمية تقوم
بتسجيل الصوت أو الفيديو عالوة على الصور ،وأيضا أجهزة التصويرالتلفزيوني و السينمائى والفيديو وأجهزة التصوير تحت الماء أو التصوير
الجوى.

يشمل إنتاج المخلالت من الثمار والخضروات وماإليها من المحاصيل الزراعية وتعبئتها في عبوات تجارية بحيث تصبح جاهزة للتسويق إلى
المستهلك مباشرة أو تعبئتها في عبوات إقتصادية لتسويقها إلى المؤسسات التجارية والصناعية.
يشمل صناعة المخدات والوسائد بأنواع وألوان وأحجام مختلفة ويستخدم في غرف النوم أو الحجرة.

يشمل عمليات تكسية أو تبطين أنابيب نقل المياه أو المواد البترولية أو الصرف الصحي أو غيرها ،والمغمورة تحت سطح الماء أو المطمورة
تحت سطح األرض بالمواد المانعة لتسرب المياه أو الرطوبة أو المضادة للتآكل أو الصدأ أو غيرها من المواد الواقية.
هي إعادة بيع المواسير الحديدية المجلفنة أو المقاومة للصدأ والمستخدمة في نقل البترول والغاز الطبيعي وكذلك األنابيب و الخراطيم
البالستيكية الخراطيم أو المطاطية أو والمستخدمة في تمديدات المياه والمجاري أو مد األسالك الكهربائية أو غير ذلك ،كما يشمل ذلك
إعادة بيع جميع لوازم توصيل األنابيب والمواسير من وصالت وكعوب ومحابس وصنابير وصمامات وما إليها.

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات الهندسية في مجال المساحة الجوية ،بما في ذلك التصوير الجوي المساحي وصور األقمار
الصناعية والخدمات المتعلقة بها ،اعداد الخرائط من الصور الجوية مثل الخرائط االساسية ،الطبوغرافية ،والموضوعية ،وخرائط استعماالت
األراضي وتصنيف غطاءات األرض ،والدراسات والبيانات الهندسية المتعلقة بالتخطيط المساحي.

يشمل صناعة األحواض واآلنية البالستيكة أو الخشبية أو الحجرية المستخدمة في زراعة وعرض األزهار والنباتات وفي نقل النباتات من مكان
آلخر.

هي إعادة بيع الكيماويات والمواد األولية عالية الكثافة أو واطئة الكثافة (اللدائن) المستخدمة في صناعة المنتجات البالستيكية والنايلون وال
بي في سي سواء أكانت على هيئة حبيبات أو غير ذلك مثل البولي ايثيلين والبولي بروبيلين والبولي ستيرين وغيرها.
يشمل صناعة القوارير والعبوات والبراميل المختلفة المستخدمة لألغراض الصناعية في تعبئة المنتجات المختلفة كاألغذية والسوائل
والمواد الكيماوية وغيرها.

يشمل صناعة األلعاب البالستيكية لتي يلعب بها األطفال داخل البيت أو في الحدائق والساحات العامة مثل األلعاب القابلة للنفخ ،السيارات
الكهربائية ،المراجيح ،ومنصات االنزالق ،األلعاب المائية ،اللعب اإللكترونية ،القوارب ،الطائرات.

نوع الرخصة
خدمية

مجموعة النشاط

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

االستشارات  -النفط والمياه

خدمية

مهنيـ ـ ـ ـ ــة 2

صناعية

صناعة األدوية

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة الكيماويات

فردية  /مهنية

تصميم ،وسائل اإلعالم والعمارة

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

تجارية

تجارة مواد البناء

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

الصناعات البالستيكية

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

742136

هندسة اللدائن

291920

تجميع المبادالت الحرارية

515988

تجارة المبادالت الحرارية

43220

أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء

201001

صناعة االلواح الخشبية

19-9241

نادي بولو

724003

مجمع للتعامل اإللكتروني

515978

تجارة معدات الموانيء واالرشاد البحري

742107

هندسة الموانئ

وصف

يشمل األنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم لصناعات اللدائن واالسفنج واألثاث واأللياف اإلصطناعية وما إليها في مجاالت علم
البوليمرات وانتقال المادة والحرارة والديناميكا الحرارية.

يشمل تجميع المكونات التي تمكن من تطبيق تقنية التبادل الحراري والتي تستخدم لتسخين أو تبريد أي مائع عن طريق تبادل حرارته مع مائع
آخر.

يشمل إعادة بيع المكونات التي تمكن من تطبيق تقنية التبادل الحراري والتي تستخدم لتسخين أو تبريد أي مائع عن طريق تبادل حرارته مع
مائع آخر ،ويشمل إستخدام هذه التقنية في المنشآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء

يشمل صناعة الواح الخشب المعاكس وااللواح الخشبية من الرقائق الخشبية المضغوطة (البالي وود) ،أو من الخشب الحبيبي المصنوع من
نفايات الخشب المفتت و المضغوط ،أو من عجينة الخشب (ام.دي.اف) ،أو غيرها من أنواع األلواح الخشبية.

يشمل األندية الرياضية المعتمدة من الجهات الرسمية والتي تحتوي على والمرافق الضرورية لممارسة رياضة كمال األجسام وصقل مواهب
الرياضيين وإعدادهم لتحقيق أعلى مستويات رياضية ممكنة وبالتالي التفوق إقليميا ودوليا.

يشمل المنشآت التي تقوم بتشغيل مجمعات الخدمات المزود باألجهزة وقواعد المعلومات والبرمجيات التي تؤهلها للعمل كبوابات أو
مداخل مهمتها األساسية ربط المشتري والبائع أو يكون المدخل الذي يلتقي عنده مقدم الخدمة مع الباحث عنها إلتمام الصفقات التجارية
على شبكة اإلنترنت ,يشترط أن يقتصر نشاط المنشآت التي تمارس هذا النشاط على الوساطة فقط وال تتعداها إلكمال الصفقات التي يجب
أن تتم مباشرة بين األطراف المذكورة ،كما يشترط أال تقوم باألنشطة التجارية والخدمية لحسابها الخاص.

تجارية

تجارية

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

خدمية

النوادي الرياضية

تجارية
خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعة اللحوم

صناعية

صناعة الكيماويات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعه واصالح السفن

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

يشمل صناعة الكابالت واألسالك متعددة المراحل المعزولة والمصنوعة من النحاس واأللمنيوم أو من غيرها من المواد الموصلة للتيار
الكهربائي والمستخدمة في أغراض نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

يشمل صناعة المعدات واألجهزة المستخدمة في نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها كمقومات التيار وأجهزة التحكم في الترددات.

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

هي إعادة يع المعدات والتركيبات والتجهيزات المستخدمة في الموانئ والمرافئ البحرية ويشمل ذلك تجهيزات مراسي السفن واليخوت
والقوارب وكذلك معدات التحميل والتفريغ ونقل األحوية وأجهزة المراقبة والتحكم وتنظيم الحركة بما في ذلك اإلشارات ومعدات اإلرشاد
البحري ومنارات إرشاد السفن.

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية والرسومات اإلنشائية للموانئ والمرافئ ،ويشمل ذلك دراسة حركة
أمواج البحار وتأثيرها على السواحل وكيفية صدها ،تخطيط الموانئ ،تخطيط وتصميم حواجز األمواج األرصفة وأحواض السفن.

11-1513

صناعة رقائق البطاطس

33-5122

تجارة البطاطس

05-1511

صناعة منتجات لحوم الدواجن

242405

صناعة مساحيق الغسيل

يشمل صناعة المنتجات الغذائية المستخلصة أو المصنوعة من لحوم الدواجن كلحوم الدواجن المفرومة أو الشرائح أو السجق أو اللحم
المقطع أو األجزاء المجهزة ويشمل ذلك تجهيزها وتتبيلها وتعبئتها في عبوات أو علب بحيث تكون صالحة لإلستهالك.

742118

هندسة القوى والتحكم اآللي

يشمل األنشطة والخدمات الهندسية التي تقدم لمحطات توليد الطاقة ومحطات التحلية والمصانع األوتوماتيكية في مجاالت هندسة
التحكم والنظم الديناميكية.

312004

تجميع مفاتيح التشغيل والتحكم و التوزيع
الكهربائية

312002

يشمل صناعة مفاتيح تشغيل التيار الكهربائي وكذلك أجهزة التحكم الكهربائية للصناعة مثل أجهزة اإلدارة والتحكم في المحركات الكهربائية
صناعة مفاتيح التشغيل والتحكم الكهربائية
وأجهزة التحكم اإللكترونية والكوابح المغنطيسية الكهربائية وغيرها.

312001

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

100055

صناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارة إلكترونية

خدمات ما بعد اإلنتاج

313001

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارة إلكترونية

يشمل صناعة رقائق البطاطس من البطاطس الطازجة عن طريق القلي وإضافة التوابل والجبن والنكهات وذلك لتناولها كمقبالت أو وجبات
خفيفة.

صناعة كابالت نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمات ما بعد اإلنتاج

يشمل إعادة بيع البطاطس الطازجة بعد عمليات فرزها وتنظيفها وإعادة تعبئتها.

يشمل صناعة مساحيق الغسيل من المركبات الكيماوية إلستخدامها في غسل المالبس.

يشمل صناعة مفاتيح تشغيل التيار الكهربائي وكذلك أجهزة التحكم الكهربائية مثل أجهزة اإلدارة والتحكم في المحركات الكهربائية وأجهزة
التحكم اإللكترونية والكوابح المغناطيسية الكهربائية ,يشمل هذا النشاط األجهزة والمعدات الخاصة بالسفن والقوارب والمعدات البحرية
وغيرها من المعدات

54/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

312003

صناعة لوحات التوزيع الكهربائية

08-64990

االستثمار في مشروعات الطاقة و
تأسيسها و ادارتها

515955

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية
ونقلها وتوزيعها

311004

تجميع المولدات والمحوالت الكهربائية

313007

صناعة مستلزمات حفظ األسالك
الكهربائية

313002

صناعة اسالك التوصيل الكهربائية

311002

صناعة المحوالت الكهربائية

71104

استشارات هندسية فى الطاقة والنفط
والغاز

100053

خدمات ما قبل االنتاج

269507

صناعة المباني الخرسانية الجاهزة

269511

صناعة الخزانات األسمنتية الجاهزة

369103

تقطيع االحجار الكريمة و صقلها

273103

صناعة قوالب التشكيل

514212

تجارة قوالب تشكيل المعادن

202202

صناعة االبنية الجاهزة وأجزائها

514315

تجارة االبنية الجاهزة واجزائها

1080001

صناعة األعالف المحضرة لحيوانات المزارع
و مركزاتها ومكمالتها

1080003

صناعة أعالف محضرة للحيوانات األليفة

يشمل صناعة لوحات التوزيع الكهربائية وجميع وسائل التحكم والحماية المطلوبة للدوائر الكهربائية في مختلف المنشآت والمباني ،كما يشمل
الخزائن الحديدة التي تضم تلك اللوحات داخلها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

االستثمار في مشروعات الطاقة و تأسيسها و ادارتها

تجارية

اإلستثمار

هي إعادة بيع المعدات واألجهزة من التوربينات والمولدات أو المفاعالت التي تستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك معدات
نقلها كمحطات التقوية والتغذية ،ومعدات توزيعها كمجموعات المفاتيح الكهربائية ،ولوحات توزيع التيار الكهربائي ومقومات التيار وأجهزة
التحكم والتأريض وغيرها سواء أكانت تستخدم لألغراض العامة أو الخاصة.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

يشمل صناعة المحوالت الكهربائية التي تعمل لتغيير قيمة الجهد الكهربي في نظام نقل الطاقة الكهربائية وذلك بتحويل التيار المتردد ذو
الفولتية المعينة إلى تيار متردد آخر بفولتية أعلى أو أقل ،ويشمل ذلك محوالت التردد المنخفض والمتوسط والعالي.

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

استشارات هندسية فى الطاقة والنفط والغاز

خدمية

خدمية

خدمات ما قبل االنتاج

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

صناعية

صناعه الذهب وتقطيع االحجار الكريمة

صناعية

صناعات معدنية اخرى

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

يشمل تجميع اآلالت التي تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية ،كما يشمل المحوالت الكهربائية التي
تعمل لتغيير قيمة الجهد الكهربي في نظام نقل الطاقة الكهربائية .

يشمل صناعة األوعية واللوازم المصنوعة من المطاط أو البالستيك أو البوليرثين والتي تستخدم لحماية وحفظ األسالك الكهربائية والكابالت
عند مدها داخل المباني أو المنشآت الصناعية أو حتى عبر الشوارع والطرقات.

يشمل صناعة األسالك من األلمنيوم والنحاس عن طريق السحب وذلك إلستخدامها في نقل الطاقة الكهربائية من أماكن توليدها إلى أماكن
إستهالكها.

يشمل صناعة أجزاء األبنية الخرسانية ،أو صناعة قطع األبنية بكاملها وتجهيزها بأسلوب الصب المسبق في القوالب كما يشمل عمليات نقل
هذه األجزاء وتركيبها في موقع العمل.

يشمل صناعة الخزانات والصهاريج لتخزين المياه أو المشتقات البترولية أو الغازات المسيلة وذلك عن طريق الخرسانة مسبقة اإلجهاد ثم نقلها
إلى موقع التخزين.

يشمل عمليات تقطيع أنواع األحجار الكريمة الى قطع صغيرة بأحجام مختلفة وصقلها وتلميعها وتجهيزها بحيث تصلح لالستخدام في صناعة
المجوهرات.
يشمل صناعة القوالب من السبائك الحديدية والمعدنية بأسلوب الصهر والصب والتي يعاد استخدامها في المصانع والورش في تشكيل
المواد المختلفة وصناعة المنتجات المعدنية أو البالستيكية أو الفخارية ،وما اليها.

هي إعادة بيع القوالب المعدنية المستخدمة لتشكيل القطع المعدنية أو البالستيكية بأسلوب الصب وذلك بغرض إنتاج المنتجات المعدنية أو
البالستيكية أو أجزاء منها.

يشمل المنشآت المتخصصة في صناعة األبنية الجاهزة المصنوعة بالكامل أو أجزاء منها من الخشب أو كانت بالكامل من مواد أخرى بخالف
الخشب والتي يتم تجهيزها وتركيبها في الموقع على مراحل أو تركب بالكامل مرة واحدة ،كما يشمل تعديل حاويات الشحن المعدنية
إلستخدامها بمواقع العمل كمكاتب أو صاالت طعام أو عيادات إسعافات أولية ،واليدخل ضمن هذا النشاط المنشآت المتخصصة في صناعة
األبنية المصنوعة من الخرسانة حيث صنفت تحت النشاط رقم .07-2695

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

هي إعادة بيع األبنية الجاهزة الدائمة أو المؤقتة والمصنوعة من الخشب أو اإلسمنت أو الصلب أو أي من المواد األخرى ،وكذلك إعادة بيع
أجزاء منها كاألجزاء المعدنية اإلنشائية ،وقطع ومستلزمات اإلنشاءات المعدنية وما إليها.

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعة األعالف المحضرة لحيوانات المزارع و مركزاتها ومكمالتها

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 2

صناعة أعالف محضرة للحيوانات األليفة

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 2
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

281203

صناعة اوعية الضغط العالي

801003

مدرسة ابتدائية

300004

تجميع االفالم الملفوفة للطابعات

289929

صناعة اسطوانات الطباعة

515929

تجارة معدات المطابع ولوازمها

02-6220

نقل الركاب بطائرات األجرة تحت الطلب

100054

اإلنتاج

يشمل المنشآت المتخصصة في تأجير الطائرات أياً كانت أحجامها وأنواعها إلستخدامها في نقل الركاب أو للرحالت الخاصة برجال األعمال أو
لألغراض الشخصية والترفيهية.

اإلنتاج

اإلنتاج
اإلنتاج

402001

انتاج الغاز وتوزيعه

100065

استشارات إدارة االنتاج

يشمل وحدات إنتاج الغاز الطبيعي كما يشمل توزيع الغاز من خالل مجموعة من التوصيالت لإلستهالك المنزلي والصناعي والتجاري أما
توزيع الغاز المنزلي المعبأ في اسطوانات بواسطة عربات نقل الغاز فقد صنفت المنشآت التي تزاول هذا النشاط تحت الفصل ( 5141تجارة
الوقود والمحروقات).

100059

إدارة اإلنتاج

100054

100066
100061

وصف

يشمل صناعة األوعية المصمتة والمصممة لتخزين الغازات والسوائل تحت درجة ضغط تختلف عن البيئة الخارجية وذلك إلستعمالها في
الصناعات النفطية والغذائية والكيماوية والبتروكيماوية.

يشمل المرحلة التعليمية التي تستقبل التالميذ الذين تبلغ أعمارهم ما بين الخامسة والثانية عشر والتي تعتبر بداية مرحلة التعليم اإلجباري حيث
تتكون غالبا من  5أو  6مراحل أساسية مرحلة مدتها سنة دراسية كاملة ،وفيها يتلقى التالميذ المبادئ األساسية والتمهيدية للقراءة والكتابة
والحساب.

يشمل إنتاج األفالم الملفوفة للطابعات عن طريق تجميع أجزاء الطابعات من مختلف العالمات التجارية وذلك إلعادة إستخدامها مرة أخرى.
ويشمل صناعة األسطوانات التي تستخدم لمختلف األساليب والتقنيات الطباعية بما في ذلك الحفر الضوئي ،األوفسيت ،الحفر والنقش
الغائر.
يشمل إعادة بيع المكائن والمعدات التي تستخدم لمختلف األساليب والتقنيات الطباعية بما في ذلك الحفر الضوئي ،األوفسيت ،الحفر
والنقش الغائر ،طباعة األقمشة ،الطباعة اليدوية ،التجليد.

استشارات إدارة االنتاج

نوع الرخصة
صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

صناعية

صناعة وصيانة الطارات الخفيفة

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

صناعية

صناعة منتجات النفط

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

اعالم

إنتاج وإدارة استشارات الفعاليات

إنتاج وإدارة استشارات الفعاليات

اعالم

إدارة اإلنتاج

مجموعة النشاط

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

خدمات اإلنتاج

خدمات اإلنتاج

اعالم

289204

طالء المنتجات

يشمل عمليات ودهان وتغطية أسطح المنتجات بإستخدام مختلف األساليب وذلك بغرض حمايتها من العوامل الخارجية أو ألسباب تجميلية.

صناعية

742144

تصميم السلع

يشمل إعداد التصاميم الفنية والرسومات اإلنطباعية ألشكال أنواع السلع والمنتجات إلنتاجها صناعيا أو يدويا  ,ويشمل هذا النشاط إعداد
الرسومات التفصيلية للتصنيع وتحديد المواصفات الفنية والمواد الالزمة لإلنتاج وتحديد اإلختبارات التي تجرى على المواد المستخدمة للتأكد
من معايير السالمة والجودة بما في ذلك دراسة التكاليف اإلنتاجية  ,واليشمل هذا النشاط تصميم السلع التي ذكرت مفصلة في نشاط
منفصل ضمن هذا الفصل أو سواه.

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

809057

التدريب في مجال التطوير المهني اإلداري

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

741417

استشارات تطوير المشاريع

741432

إستشارات إدارة المشاريع

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية القصيرة للتطوير المهني واإلداري والشخصي ،بما في
ذلك توفير التدريب في العديد من المجاالت مثل النواحي التربوية واالجتماعية والسلوكية واإلدارية والقانونية والموارد البشرية والتأمين
والمحاسبة والمبيعات وغيرها.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم الدراسات واإلستشارات المتعلقة بتطوير المشاريع التي تقوم بها شركات اإلستثمارات العقاري وغيرها,
ويشمل ذلك إعداد دراسات المشروع وعناصره ,صياغة إستراتيجيات فرص التنمية ,اإلشراف على دراسات الجدوى اإلقتصادية والتسويق,
مراجعة متطلبات التطوير وعوائقه ,تحليل وتقييم التكلفة ,اإلشراف على مراحل التطوير والتنفيذ ،المؤهالت المطلوبة لممارسة هذا النشاط
بكالوريوس في إدارة األعمال أوالهندسة أو في مجال اإلستشارة كحد أدنى وخبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس المجال ،ال يجوز إستغالل
هذا النشاط لممارسة األنشطة الخاصة باإلستشارات الهندسية.

يشمل المنشآت المتخصصة في تنظيم وإدارة المشاريع بمختلف أنواعها وتخصصاتها منذ بدايتها وحتي إستكمالها وذلك فيما يتعلق
بالتخطيط ،التنظيم ،التحفيز ،التحكم في الموارد واإلجراءات وذلك حتى يمكن تحقيق األهداف التي قام المشروع من أجلها ،ويشمل ذلك إدرة
الميزانية والموارد والعالقات لتحقيق األهداف ،تخطيط وتطوير جداول التنفيذ للوفاء بإستكمال المشاريع في مواعيدها

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات
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قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

742138

االدارة الهندسية للمشروعات ودراسة
الجدوى الفنية

100076

خدمات المادة التسويقية/الترويجية

يشمل إعداد الدراسات األولية الفنية واإلقتصادية لمشروعات األبنية والمنشآت التجارية واالقتصادية المختلفة األغراض ،كما يشمل
ذلك خدمات إعداد وثائق المناقصات ،وتأهيل االستشاريين والمقاولين ،وتقييم العروض المالية ،ومتابعة أعمال التنفيذ في الجانب الفني
والهندسي منها.

محالت المنتجات المستخدمة في اإلنتاج

محالت المنتجات المستخدمة في اإلنتاج

181009

صناعة المالبس والسترات الواقية

513114

تجارة المالبس والسترات الواقية

8720002

مركز ارشاد نفسي

هي إعادة بيع المالبس والسترات الواقية لإلستخدامات المختلفة مثل المالبس المضادة للحريق ,المالبس الطبية الواقية ,السترات الرياضية
المضادة للرياح وواقيات الصدر للرياضيين ,كما تشمل السترات والصديريات التي تقوم بتبريد الجسم والتي يمكن إرتدائها فوق أو تحت
المالبس.

وكالة العالقات العامة

وكالة العالقات العامة

741415

إدارة العالقات العامة

525103

المتاجرة اإللكترونية بالمطبوعات والمواد
االعالمية

100086

إستشارات النشر

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة المطبوعات والمواد االعالمية للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام
العديد من التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف
والمؤسسات المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات
االئتمان ،البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

100082

النشر الرقمي

إستشارات النشر

مندوبين نشر

النشر الرقمي
مندوبين نشر

100063

100003

100087
291203

تجميع المضخات

291201

صناعة المضخات

515952

تجارة المضخات والمحركات والصمامات
ولوازمها

242912

صناعة مواد التنقية والتصفية

410001

تنقية مياه الشرب وتصفيتها

741407

إستشارات الجودة والمعايرة والتقييس

وصف

خدمات المادة التسويقية/الترويجية

يشمل صناعة الملبوسات المختلفة كالسترات (الجاكيتات) والمعاطف والقفازات والسراويل وغيرها مما يستخدم للوقاية من بعض األضرار
الخارجية كالسترات المستخدمة ضد اختراق الطلقات النارية أو المالبس المستخدمة ضد اإلشعاعات أو الحرارة أو نفاذ الرطوبة أو الوقاية من
المطر أو غير ذلك.

مركز ارشاد نفسي

يشمل المنشآت التي تمثل حلقة اإلتصال المستمر بين المؤسسات والشركات ووسائل اإلعالم وذلك للتعريف بها وبأنشطتها وإنجازاتها
وتكوين صورة إيجابية عنها من خالل إعداد النشرات اإلعالنية وتوفير المعلومات التي تعكس شفافيتها ,إقامة عالقات متميزة مع الزبائن عن
طريق ترتيب الزيارات الميدانية والمشاركة في المؤتمرات  ,كما يشمل زيادة الوعي واإلنتماء المؤسسي للعاملين بتلك الجهات.

يشمل تجميع جميع أنواع مكائن الضخ التي تعمل على إضافة طاقة للموائع سواء كانت سوائل أو غازات وجعلها تنتقل من ناحية السحب إلى
ناحية الطرد ،ويشمل ذلك المضخات الترسية ،مضخات الطرد المركزي ،المضخات اإلازاحية ،المضخات الترددية ،المضخات الهيدروليكية.
يشمل صناع جميع أنواع مكائن الضخ التي تعمل على إضافة طاقة للموائع سواء كانت سوائل أو غازات وجعلها تنتقل من ناحية السحب إلى
ناحية الطرد ،ويشمل ذلك المضخات الترسية ،مضخات الطرد المركزي ،المضخات اإلزاحية ،المضخات الترددية ،المضخات الهيدروليكية.

هي إعادة بيع المضخات المستخدمة في ضخ المياه أو غيرها من السوائل ،وكذلك المحركات والمكائن المستخدمة في وسائل النقل
كالسفن والقوارب والمركبات واآلليات وما إليها وكذلك المستخدمة في تشغيل المعدات والتجهيزات الصناعية واآللية ،كما يشمل ذلك
إعادة بيع الصمامات والضاغطات بأنواعها وأحجامها واستخداماتها الصناعية والميكانيكية المختلفة ،وكذلك إعادة بيع اللوازم التي تتبعها
ألغراض التركيب أو زيادة كفاءة التشغيل.

يشمل صناعة المواد الصلبة أو السائلة أو المسحوقة التي تستخدم في تصفية المياه أو غيرها من السوائل وتنقيتها من الشوائب وعوامل
التلوث مثل المسحوق الذي يضاف إلى ماء النرجيلة ليعمل على إمتصاص النيكوتين والقطران منها ويتركها نظيفة.

يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على معالجة مياه الشرب العادية ،كتنقيتها من الشوائب وتقليل نسبة األمالح الموجودة فيها بالوسائل
الصناعية ،وإضافة المواد الكيماوية المانعة للتأسن أو المانعة لتسوس األسنان وغير ذلك كما يشمل تعبئتها في عبوات تجارية وتسويقها.

يشمل المنشآت التي تقدم الخدمات االستشارية في مجاالت رفع مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية أو مستوى
المنتجات التي تنتجها أو تصنعها المنشآت الصناعية واالنتاجية  ،كما يشمل تقديم استشارات المعايرة والتقييس للمطابقة مع المواصفات
القياسية في الخدمات والمنتجات.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

خدمية

خدمية

اعالم

خدمية

الخدمات التسويقية واإلعالمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

اعالم

النشر

اعالم

النشر

اعالم

النشر

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة الكيماويات

صناعية

صناعة وتعبئة المياه

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

343001

صناعة مبردات السيارات والمركبات

809029

مركز للتدريب االذاعي والتلفزيوني

100095

شبكة راديو  -فضائية

يشمل التدريب على التقنيات والمهارات الالزمة في مجاالت العمل اإلذاعي والتلفزيوني بما في ذلك إنتاج أفالم الفيديو وتسجيل الموسيقى
فضال عن مايتعلق بهما من برامج الحاسب االلي ،كما يشمل على التدريب النظري والتطبيقي للعمل الصحفي والتقارير الصحفية كجزء من
اإلتصال الجماهيري وما إلى ذلك من أنشطة إعداد التقارير اإلخبارية وكتابة التعليقات والتحقيقات الصحفية وغيرها.

100094

شبكة راديو  -أرضية

شبكة راديو  -فضائية

شبكة راديو  -أرضية

501007

100097
100096
515914

تجارة سيارات السباق

وصف

هي إعادة بيع سيارات السباق المختلفة والتي يجب أن يقتصر إستعمالها على مضامير سباق السيارات فقط.

صناعية
تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

محطة راديو  -فضائية

محطة راديو  -فضائية

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

تجارة معدات واجهزة االذاعة والتلفزيون
والسينما والمسرح

هي إعادة بيع أجهزة ومعدات التصوير والتسجيل واإلضاءة والعرض وتكبير الصوت والمونتاج التي تستخدم في استوديوهات اإلذاعة
والتلفزيون والتصوير السينمائي ،وكذلك في دور العرض السينمائي وفي المسارح ،وفي البث اإلذاعي والتلفزيوني.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

محطة راديو  -أرضية

يشمل المنشآت التي تعمل تقديم الخدمات اإلستشارية الهندسية حول كيفية إنشاء وتطوير مشروعات القطارات والخطوط الحديدية ،ويشمل
ذلك دراسات الجدوى الفنية ،التصاميم المناسبة للخطوط والمواصفات ،والعمليات الهندسية اإلنشائية ،تخطيط العمليات اإلستراتيجية ،إدارة
عمليات والصيانة ،حجم الطلب المتوقع لخدمة النقل ،تأثير الضوضاء واإلهتزازات والتلوث على البيئة ،اإلدارة والتطوير الشامل للمشروع.

742164

هندسة إنشاء وتطوير سكك الحديد

514939

تجارة الخامات والمواد االولية

742157

هندسة تركيب الخامات

269506

صناعة الخرسانة الجاهزة

513107

تجارة المالبس الجاهزة

514326

تجارة الخرسانة الجاهزة

05-68200

استشارات عقارية

تشمل إعادة بيع الخرسانة التي يتم تجهيزها في مصانع الخرسانة الجاهزة حسب المواصفات المطلوبة ثم يتم ترحيلها لمواقع البناء على
الخالطات المتخصصة.

استثماروتطوير المشروعات العقارية و
تأسيسها و ادارتها

04-64990
6820012

الوساطة في تاجير العقارات

03-3710

إعادة تدوير المعدات الكهربائية
واإللكترونية المستهلكة

6820004

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

محطة راديو  -أرضية

يشملصناعةالمبرداتالتي تستخدم لتبريد األجزاء الداخلية لمحرك االحتراق الداخلي في السياراتوالمركبات والتي تعتمد مبدأ التبادل الحراري في
حامال الحرارة منها للمبرد الذي يقوم ينشر هذه الحرارة في الهواء الخارجي.
عملها عبر تمرير الماءداخل األجزاء الداخلية للمحرك
ً

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

الوساطة في بيع العقارات وشرائها

هي إعادة بيع المواد والخامات األولية بطبيعتها ،والتي تدخل في اإلنتاج الصناعي أو الحرفي بحيث ال تصلح لالستخدام بأي شكل من
األشكال قبل معالجتها أو استخالص مواد معينة منها أو تشكيلها ،ويشمل ذلك الخامات العضوية مثل لب الخشب المستخدم في صناعة
الورق ،واألصداف المستخدمة في إنتاج المشغوالت الصدفية ،والعصارات واألعشاب الطبيعية المستخدمة في صناعة العطور واألدوية
ومستحضرات التجميل ،كما يشمل الخامات المعدنية مثل أنواع الرمال والصخور المستخدمة في استخراج المعادن أو األمالح منها وغيرها من
المواد األولية المما

اعالم
اعالم

بث  -التلفزيون والراديو
بث  -التلفزيون والراديو

تجارية

تجارة الكيماويات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجارة مواد البناء

خدمية

العقارات

استثماروتطوير المشروعات العقارية و تأسيسها و ادارتها

تجارية

اإلستثمار

الوساطة في تاجير العقارات

خدمية

مهنيـ ـ ـ ـ ــة 1

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول عناصر ومكونات الخامات ذات الخواص الفيزيائية والتي تستخدم في اإلنتاج
الصناعي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصناعية
يشمل الخرسانة التي يتم تجهيزها في المصانع أو في محطات تجهيز الخرسانة حسب المواصفات والنسب المطلوبة ثم ترحيلها لمواقع البناء
على الخالطات المتخصصة.

يشمل إعادة بيع المالبس الجاهزة الخارجية والداخلية الرجالية والنسائية ولألطفال مثل البدل ،السترات ،التنورات ،القمصان ،البناطيل ،السراويل،
المعاطف ،القفازات ،مالبس السباحة ،الجوارب.

استشارات عقارية

الوساطة في بيع العقارات وشرائها

يشمل عمليات تجميع األجهزة والمعدات الكهربائية وااللكترونية المستعملة أو القديمة أو غير صالحة للعمل مثل أجهزة الحاسوب ،الطابعات
وملحقاتها ،أجهزة الفاكس ،الهواتف واألجهزة ذات الصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واألجهزة المنزلية مثل الثالجات ،األفران والغساالت
والمعدات المماثلة لغرض إعادة تدويرها كلياً أو جزيئياً .كما تشمل أيضاً عمليات التفكيك ،الفرز والتكرير إلنتاج المواد الخام الجديدة التي يمكن
استخدامها في عمليات التصنيع المختلفة.

خدمية
صناعية

مهنيـ ـ ـ ـ ــة 2
استرجاع المواد
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

514103

تجارة مشتقات تكرير النفط

261008

انتاج الزجاج العاكس المطلي والعازل

342003

صناعة الثالجات المقطورة

515912

تجارة معدات واجهزة الحفظ والتبريد

293003

صناعة الثالجات والمجمدات ومبردات
الماء

513915

تجارة الثالجات والغساالت واالجهزة
الكهربائية المنزلية

514301

تجارة حديد التسليح

281110

تجهيز حديد التسليح

802203

مدرسة ومعهد للتعليم الديني

319001

صناعة اجهزة التوجيه عن بعد

731004

إستشارات هندسة الطاقة المتجددة

749502

إعادة التغليف والتعبئه

100083

إعادة الطباعة

يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات إعادة التغليف للسلع والبضائع الصلبة أو السائلة التي تكون على شكل عبوات سائبة تم تصنيعها في
أماكن أخرى وذلك بإعادة تغليفها وتعبئتها في عبوات إستهالكية أو تجارية تمهيدا لبيعها للمستهلك النهائي أو لتجهيزها للتصدير.

خدمات األبحاث والمعلومات

خدمات األبحاث والمعلومات

08-5510

منتجع

01-5520

مطعم

14-5520

مطعم ومتجر إستهالكي

100039

وصف

نوع الرخصة

هي إعادة بيع أنواع المنتجات الناشئة من تحويل النفط الخام في محطات تكرير النفط إلى منتجات أو مشتقات ،وذلك في صورتها األولية
قبل تجهيزها في صناعة البتروكيماويات كالميثانول واليوريا واألولفينات وغيرها ،أو المنتجات المتوسطة كوقود السيارات والمركبات
تجارية
والطائرات والبواخر كالغازولين والكيروسين والديزل وزيت الوقود ومركبات الكبريت والنيتروجين وغيرها ،أو المنتجات الثقيلة كالقار وزيت الوقود
الثقيل وزيوت التشحيم والشمع وغيرها من المنتجات مما لم يذكر بشكل مفصل في البنود األخرى من هذا الفصل.
يشمل معالجة ألواح الزجاج العادية وطالئها بالمواد العاكسة الكسابها خاصية عكس ضوء الشمس والحرارة ،كما يشمل تزويد ألواح الزجاج
بالمواد الالزمة لكي تعمل كعازل من الحرارة والصوت واالضاءة الشديدة أو غير ذلك.

مجموعة النشاط
تجاره الوقود ومشتقات النفط

صناعية

صناعة الزجاج

صناعية

هي إعادة بيع المعدات المركزية التي تستخدم في تبريد المواد الغذائية أو األدوية والمواد الكيماوية أو تجميدها لحفظها من التلف
وتشمل المخازن المبردة والمجمدات (الفريزرات) سواء أكانت بغرض تخزين تلك المواد أو لعرضها في محال البقالة والمجمعات االستهالكية
(السوبرماركت) (والتدخل من ضمنها الثالجات والبرادات المنزلية حيث صنفت ضمن النشاط .)5134-06

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

يشمل صناعة الثالجات والمجمدات (الفريزرات) ومبردات المياه سواء لإلستعماالت المنزلية أو التجارية والصناعية.

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

هي إعادة بيع الثالجات والمجمدات (الفريزرات) وبرادات المياه وغساالت المالبس وغساالت األواني المنزلية ومجففات المالبس والمكانس
اآللية وأجهزة كي المالبس والتدفئة ،وكذلك األجهزة واألدوات المطبخية الكهربائية كالخالطات والفرامات وأجهزة التقطيع والمزج وتحميص
الخبز والعصارات وأجهزة الطحن واألباريق الكهربائية والموازين الصغيرة ،وغيرها من األجهزة الكهربائية ذات االستخدام المنزلي.

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

تغليف و تجهيز السلع

اعالم

النشر

يشمل صناعة الثالجات المقطورة المعدة لنقل المواد القابلة للتلف تحت درجة حرارة معينة عبر تزويدها بأجهزة التبريد التي تعمل على المواد
البترولية.

يشمل إعادة بيع القضبان الحديدية من الفوالذ أو الحديد المطاوع بأحجامها واشكالها المختلفة وذلك إلستخدامها في تسليح األبنية
والمنشآت واألعمال الخرسانية األخرى.

يشمل القيام بعمليات تقطيع القضبان الحديدية من الفوالذ أو الحديد المطاوع بأحجامها وأشكالها المختلفة وتجهيزها في أشكال إسطوانية
أو أعمدة أو شباك أو غيرها ،وذلك إلستخدامها في أغراض تسليح األبنية والمنشآت واألعمال الخرسانية األخرى.
يشمل المدارس على مستوى المرحلة اإلعدادية أو الثانوية التي تركز مناهج الدراسة فيها على الموضوعات الدينية أكثر من العلوم األكاديمية
األخرى.

يشمل صناعة األجهزة والمستلزمات التي تستخدم في توجيه األجسام واألهداف المتحركة مثل الطائرات أو القوارب أو العربات أو غيرها
وذلك عن طريق التحكم بها عن بعد بواسطة وسائل التحكم الموجي أو غير ذلك من وسائل التحكم.

يشمل تقديم الخدمات اإلستشارية الهندسية المتعلقة بتطوير إستغالل مصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح ،األمواج ،الطاقة
الشمسية ،الهيدروجين وذلك إلعتمادها كبديل نظيف للطاقة التقليدية ,ويشمل إجراء دراسات الجدوى الفنية واإلقتصادية ودراسة البدائل
المتاحة وكذلك إعداد التصاميم الهندسية واإلشراف على تنفيذها.

إعادة الطباعة

اعالم

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم خدمات اإلقامة القصيرة في األبنية المجهزة لذلك كالبيوت الصغيرة (الشاليهات) أو الشقق والمشيدة
في األماكن السياحية كشواطىء البحار أو المناطق الجبلية والسياحية والمعدة لإلقامة بها لمدد مؤقتة مقابل إيجار أو تسعيرة يومية محددة خدمية
وتشتمل خدماتها باإلضافة الى تهيئة السكن المناسب على تقديم سائر الخدمات الفندقية األخرى.

يشمل المحال التي تعمل في مجال إعداد الطعام وأنواع الوجبات الغذائية بما في ذلك الوجبات السريعة كما يشمل إعداد أنواع الشراب
وتقديمه لإلستهالك الفوري من قبل الجمهور والمزودة بالتجهيزات المناسبة لتناول الوجبات الغذائية داخل تلك المحال.

يشمل المحال المزودة بالتجهيزات المناسبة إلعداد الطعام وأنواع الوجبات الوجبات الغذائية وتقديمها لالستهالك الفوري من قبل
الجمهور داخل تلك المحال ،كما تقوم أيضا بيع بعض المنتجات والسلع االستهالكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وكذلك
المشروبات والفواكه ومنتجات األلبان والمخابز والصحف والمجالت ،بحيث ال يطغى نشاط المتجر على النشاط الرئيس وهو المطعم.

المعلومات التجارية

االنشطة السياحية

تجارية

المطاعم والمقاهي

تجارية

المطاعم والمقاهي
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وصف

رمز النشاط

النشاط

05-1531

تقشير األرز وتبييضه وتلميعه

281104

صناعة المنصات البحرية وابراج الحفر

66210

تقييم المخاطر واألضرار

يشمل إنشاء المنصات البحرية من األسمنت أو الحديد داخل البحر إلقامة أبراج الحفر وتجهيزات إستخراج وتخزين النفط والغاز الطبيعي
المستخرجان من حقول النفط البحرية ،إضافة لمرافق سكن العاملين بها ،وتقام تلك المنصات على الجزر اإلصطناعية أو يمكن أن تكون عائمة
ومربوطة إلى قاع المحيط.

742102

هندسة الطرق والمرور

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية المتعلقة بالطرق والمرور وتخصصاتها الدقيقة ،ويشمل ذلك إعداد الدراسات
والتصاميم والرسومات والمواصفات الفنية المتعلقة بالجسور واألنفاق ومعابر المشاة ،ودراسات الحركة وغيرها.

06-5211

محمصة

01-23990

صناعة الصوف الصخري

172302

صناعة الحبال وما يماثلها

514927

تجارة الخيش والحبال

08-1549

تعبئة ماء الورد

هي إعادة بيع األكياس والجواليق (الخيش) والحبال سواء أكانت مصنوعة من األلياف الطبيعية أو من الكتان أو من المواد البالستيكية أو من
غيرها من المواد التي يمكن استخدامها لنفس األغراض.

251901

صناعة المنتجات المطاطية

يشمل صناعة كافة منتجات المطاط الطبيعي أو الصناعي كالحلقات واألحزمة والسيور المطاطية ولوازم التثبيت كتلك المستخدمة في تثبيت
ألواح الزجاج وغيره.

514911

تجارة المطاط

513950

تجارة السروج ولوازم ترويض الحيوانات
والطيور

742206

استشارات السالمة والصحة المهنية

261002

صناعة زجاج االمان

369929

تجهيز حماالت الحماية

100004

ترويج المبيعات

يشمل تجهيز حماالت وشبك الحماية من الحبال والشرائط المنسوجة والمشابك وذلك لحماية األشخاص أو الحيوانات أو األشياء من اإلصابة
أو التلف عند رفعها أو إنزالها إلى األماكن المرتفعة أو المنخفضة

809042

التدريب على المبيعات

يشمل التدريب على عمليات البيع سواء أكانت جملة أو تجزئة أوغيرها ،ويشمل ذلك التدريب على إدارة المخزون ،التسعير ،كيفية الحد من
الخسارة ،نظم وإجراءات البيع ،اإلتجاهات الراهنة لعمليات البيع بالجملة والتجزئة.

242911

صناعة مكعبات الملح

يشمل عمليات إزالة القشور من األرز الخام حتي يصبح صلحا لإلستهالك ،والخطوة األولى في العملية تشمل إزالة القشرة الخارجية إلنتاج األرز
األسمر والخطوة الثانية هي إزالة القشرة السمراء إلنتاج حبوب األرز البيضاء.

تقييم المخاطر واألضرار

يشمل المحال الصغيرة التي تقوم بتحميص بعض أنواع المواد الغذائية كالمكسرات أو البن أو التوابل أو الحبوب أو غيرها وتجهيزها لإلستخدام
النهائي وبيعها بالوزن في عبوات ذات حجم استهالكي أو التي تقوم بخدمة التحميص للغير بمقابل وتكون هذه المحال صغيرة الحجم بحيث
اليمكن تصنيفها ضمن المنشآت التي تزاول النشاط الصناعي في الفئة (د) ,كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع بعض الهدايا والتحف والزهور
اإلصطناعية وبعض المواد الغذائية ذات العالقة بنشاط المنشأة.

صناعة الصوف الصخري

يشمل صناعة مختلف أنواع الحبال وما يماثلها من خامات األلياف المتنوعة كالقطن والجوت والكتان والورق والبالستيك والقنب وغير ذلك
من األلياف بما فيها األلياف الزجاجية ،ويدخل في ذلك عمليات برم األلياف وصباغتها وتعبئتها (صناعة الحبال المعدنية صنفت تحت الفصل
.)2899

يشمل تعبئة ماء الورد في عبوات إستهالكية بعد عمليات تقطيره.

يشمل إعادة بيع المطاط سواء كان م مصدر طبيعي أو صناعي إلستخدامه في مختلف الصناعات مثل صناعة إطارات السيارات واألشرطة
والسيور والحقائب واألحذية واألرضيات واإلسفنج الصناعي.

يشمل إعادة بيع السروج واألعنة وغيرها من األعتدة الخاصة بالخيول والجمال وغيرها من الحيوانات ،بما في ذلك البراقع والمحامل والمحابس
والقفازات الخاصة بتربية الصقور وتدريبها والعناية بها.

يشمل المنشآت التي تقوم بالخدمات واالستشارات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية كفحص المعدات والمكائن المستخدمة في اعمال
البناء والمقاوالت او في المنشآت الصناعية واصدار شهادات بتوفر شروط السالمة والصحة المهنية بها ،كما يشمل ذلك تقديم استشارات
حول جدوى شراء تلك المعدات والمكائن ،واالشراف الفن على اصالحها واختبار نوع لوحات ارشادات السالمة وقياسها ،وغير ذلك من
الخدمات واالستشارات المتعلقة بمسائل االمن.

يشمل صناعة زجاج األمان عن طريق وضع طبقة بالستيكية رقيقة بين لوحين زجاجيين ،أوعن طريق تقوية ومعالجة ألواح الزجاج بالحرارة ،وذلك
إلستخدامه في وسائل النقل حيث يشكل عامل أمان ألنه عند اإلصطدام يتحطم على شكل أجزاء صغيرة وناعمة غير حادة ومتالصقة.

ترويج المبيعات

يشمل تجهيز مكعبات الملح عن طريق المياه المالحة وذلك إلستخدامه في معالجة المياه ،صبغ المنسوجات ،صناعة الصابون ،إبادة األعشاب
والطحالب البحرية ،علف الحيوانات.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

خدمية

خدمية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

محمصة

صناعية

ُصنع المنتجات المعدنية الالفلزية

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

تجارية

تجارة العبوات ومواد التغليف والورق

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

صناعة االطارات ومنتجات المطاط

تجارية

تجارة الكيماويات

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة الزجاج

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعة الكيماويات
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

142203

تعبئة الملح

142201

تكرير ملح الطعام

22-5122

تجارة الملح

يشمل تكرير ملح الطعام المستخرج من المياه المالحة أو من المالحات أو الناتج عن عمليات إزالة ملوحة مياه البحر في محطات التناضح
العكسي وتعبئته بشكل صالح لالستهالك.

تجارة األسماك واألغذية البحرية المملحة
والمحفوظة

هي إعادة بيع األسماك ,واألغذية البحرية أو األجزاء الصالحة منها لإلستهالك بعد تمليحها أو تجفيفها أو تدخينها.

تجارية

يشمل إعادة بيع جميع أنواع الرمال والحصى واألحجار سواء ألعمال البناء أو الصيانة.

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

المطاعم والمقاهي

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

تجارية

تجارة الكهربائيات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعات معدنية اخرى

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

08-5122

وصف

يشمل إعادة تعبئة الملح في عبوات استهالكية بحيث يصبح جاهزاً لالستخدام النهائي سواء أكان في حالته العادية أو على هيئة مكعبات أو
كان مسحوقاً وذلك دون إدخال أية عمليات معالجة أو غيرها عليه قبل تعبئته.

يشمل إعادة بيع ملح الطعام المستخدم في طبخ وحفظ الطعام أو إلستخدامه في صناعة دبغ الجلود وتمليح األسماك.

514304

تجارة الرمل والحصى واحجار البناء

04-5520

بيع الشطائر

210905

صناعة الفوط الصحية النسائية

514313

تجارة االدوات الصحية

515213

تجارة معدات استقبال القنوات التلفزيونية
الفضائية

27-1549

تجهيز الصلصة والبهارات والتوابل

289305

صناعة اقراص وشفرات القطع والنشر

201000

تقطيع االخشاب ونشرها

يشمل صناعة الصفائح واألنصال وشفرات القطع الطولية وأقراص القطع والنشر الدوارة أو شبه المستديرة وغيرها من األجزاء الحادة التي
التستخدم بذاتها في القطع أو النشر وإنما عن طريق تركيبها في مقابض الستخدامها يدوياً ،أو بتركيبها على آالت ومعدات القطع والنشر
اآللية.

281105

صناعة السقاالت والساللم

يشمل صناعة السقاالت المقامة من الهياكل المؤقتة من األنابيب الحديدية إلستخدامها في حمل األشخاص والمواد عند تنفيذ األعمال
اإلنشائية وعند صيانة المباني ،كما يشمل مختلف أنواع الساللم سواء كانت مثبتة على المباني أو متحركة.

514325

تجارة السقاالت

514205

تجارة الموازين والمكاييل

361003

صناعة اثاث المدارس والمستشفيات

515946

تجارة اثاث المدارس والمستشفيات
والمختبرات

742167

اإلستشارات العلمية والتقنية

515910

تجارة المعدات واالجهزة العلمية
والمعملية

يشمل المحال التي يقتصر نشاطها على إعداد الشطائر وبعض المشروبات الخفيفة كالعصائر والمرطبات وتقديمها للجمهور لإلستهالك
الفوري.
يشمل صناعة فوط الحماية النسائية من القماش أو المواد اإلصطناعية المستهلكة.

هي إعادة بيع األدوات الصحية كالمغاسل وأحواض االستحمام والمراحيض ولوازمها كالصنابير والمحابس وأدوات تركيب الحمامات والمطابخ
(باستثناء أثاث المطابخ) وكذلك أغطية نقاط تصريف مياه المجاري وغيرها.

هي إعادة بيع األجهزة والمعدات التي تستخدم في استقبال اإلرسال اإلذاعي أو التلفزيوني الموجه باألقمار الصناعية ،وكذلك أجهزة
االستقبال الخاصة عبر دوائر وقنوات تلفزيونية سلكية أو مغلقة ال يمكن استقبالها باستخدام أجهزة االستقبال أو الهوائيات العادية.

يشمل تجهيز خلطات البهارات والتوابل المعدة من الدواجن واللحوم والخضروات وإعدادها على شكل جاف أو رطب وتعبئتها في شكل
عبوات أو مكعبات أو حبيبات.

يشمل الورش التي تعمل في نشر األخشاب وتقطيعها وخرطها النتاج االلواح والرقائق والكتل وغير ذلك.

يشمل إعادة بيع الهياكل المؤقتة من األنابيب الحديدية وغيرها من المواد وذلك إلستخدامها في حمل األشخاص والمواد عند تنفيذ األعمال
اإلنشائية وصيانة المباني.
هي إعادة بيع الموازين والمكاييل ومعدات القبانة ،ويدخل من ضمن ذلك القطع المعدنية (الصنج) المستخدمة في وزن األشياء ،كما يدخل
من ضمنها الموازين الكهربائية أو الحساسة.

يشمل صناعة جميع أنواع األثاث المستخدم في المدارس والمختبرات والمعامل والمستشفيات وغيرها كالمقاعد والطاوالت والمكاتب
واألسرة ،كما يشمل ذلك غيرها من التركيبات والرفوف والخزانات ونوافذ العرض والمنصات وما اليها.

هي إعادة بيع األثاث المستخدم في المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والمستشفيات والعيادات الطبية والمعامل والمختبرات
وغيرها ،ويشمل ذلك المقاعد والطاوالت والخزانات والمكاتب واألسرة وغيرها من التركيبات كالرفوف وخزانات الحفظ ونوافذ العرض
والمنصات وما إليها ،سواء أكانت بعض أجزائه مصنوعة من الخشب أو من مواد أخرى كالمعادن أو البالستيك أو القماش ،أو ما كان مصنوعاً
ولو بكامله من الخيرزان أو الجريد أو غير ذلك.

يشمل اإلستشارات ورسم الخطط وإعداد البرامج المتعلقة بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والمتمثلة في تقنيات تحلية المياه ،الصحة ،النانو
تكنولوجي ،تكنولوجيا الطاقة وغيرها ،كما يشمل تحليل ودراسة النتائج والتقارير المقدمة من المختبرات وجهات التحليل األخرى وذلك بناء على
طلب من الجهات الحكومية والخاصة ،ال يسمح لهذه المنشآت إجراء المسوحات الميدانية إال بعد موافقة الجهات المختصة

هي إعادة بيع جميع األجهزة واآلالت والمعدات التي تستخدم داخل المعامل والمختبرات العلمية أو الطبية أو األبحاث والفحوصات المخبرية
أو غيرها.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

صناعية

الصناعات الغذائية

تجارية

مطحنه
تجاره المواد الغذائيه

تجارية

تجارة االثاث

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

4669102

تجارة النفايات والخردة المعدنية  -بالجملة

25994

ُصنع أدوات الرباط ولوازمها

04-6301

خدمات الشحن البحري للبضائع

515934

تجارة معدات تنظيف البحار

11-6110
100035

النقل البحري للمواد اإلشعاعية و
الكيماوية والبيولوجية

التبويب األمثل لمحرك البحث

يشمل المنشآت المتخصصة في النقل البحري للمواد اإلشعاعية و الكيماوية والبيولوجية ذات الخطورة العالية والتي تتطلب إجراءات مناولة
معقدة من أجل السالمة كما تتطلب إلتزام تلك المنشآت الصارم بالموجهات المحلية والدولية التي تحكم نقل هذه المواد.

802101

مدرسة ثانوية

يشمل المرحلة التعليمية التي تقدم لطالبها نوع التعليم الذي يضع اللبنات األساسية إلكتساب المهارات المعرفية والتنمية البشرية على
المدى الطويل ،كما إن المناهج التي يتم تدريسها تتسم بالتنوع ويقوم عليها مدرسون ذوي تخصصات مختلفة ،كما إنها تهدف لتأهيل
الطالب وإعدادهم للتعليم الجامعي.

809008

التدريب على العمل المكتبي والسكرتارية

09-43210

تركيب معدات وأجهزة األمن والمراقبة
وصيانتها

515959

تجارة اجهزة ومعدات االنذار والمراقبة

515985

تجارة االجهزة والمعدات األمنية

30-8090

معهد تدريب أمني

512101

تجارة البذور والتقاوي

32-5149

تجارة النفايات والمخلفات المعدنية

وصف

يشمل جمع وتجارة المخلفات المعدنية الغير خطرة التي يتم التخلص منها بعد استخدامها في األغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

يشمل جمع وتجارة المخلفات المعدنية الغير خطرة التي يتم التخلص منها بعد استخدامها في األغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية.

يشمل صناعة األدوات المستخدمة في الرباط كالمسامير العادية والملولبة على إختالف أنواعها والمشدات والبراغي والدبابيس وغيرها كما
يشمل لوازمها كالصواميل وحلقات التثبيت والبطانات المستخدمة لمنع اإلحتكاك.
يشمل المنشآت المتخصصة في شحن البضائع المصدرة أو المستوردة على وسائط النقل البحري ,وتكون مهمتها في تلقي بضائع الغير
لشحنها والقيام بالخدمات المتعلقة بذلك لتخزينها في المستودعات وتعبئتها أو تفريغها وفرزها وماشابه ذلك تمهيدا لشحنها ,كما تشمل
الخدمات التي تؤديها على توفير المساحات الالزمة للبضائع المشحونة على السفن والبواخر وغيرها من وسائط النقل البحري ,وحجز تلك
المساحات لدى الشركة الناقلة أو وكيلها ,وكذلك القيام بالتأمين على البضاعة المشحونة.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 4

تجارية

صناعية

تجارة المخلفات والنفايات

صناعية

خدمية

النقل و الشحن والتخزين

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

النقل و الشحن والتخزين

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

تعليمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

الزراعة

210906

صناعة البطاقات الالصقة

يشمل صناعة البطاقات والعالمات التجارية واإلعالنية الالصقة ،ويدخل ضمن ذلك إعادة تقطيعها وطباعتها وتجهيزها لالستخدام في
األغراض المختلفة.

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

7490007

وسيط خدمات

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى غير المصنّ فة في موضع آخر

مهنية

RAKEZ6820008

خدمات اإلشراف اإلداري للعقارات

يشمل المنشآت المتخصصة في اإلشراف اإلداري على العقارات من ناحية التعاقد مع شركات الصيانة أو النظافة أو الحراسة ،تجهيز األمور
اإلدارية المتعلقة بالعقار للمالك ،التعاقد مع الوسطاء العقاريين في حال وجود وحدات غير مؤجرة بالمبنى ،اليحق لهذه المنشآت مزاولة
نشاط الوساطة في بيع أو تأجير العقارات وال إعادة تأجيرها

األنشطة المهنية والعلمية والتقنية األخرى
غير المصنّ فة في موضع آخر

خدمية

العقارات

03-1543

صناعة الحالوة الطحينية

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

يشمل إعادة بيع المعدات المصممة بتنظيف البحار عن طريق جمع المخلفات الطافية التي يلقي بها مرتادي البحر ،كما يشمل معدات غربلة
الرمال لتنظيف الشواطئ من المخلفات والشوائب.

التبويب األمثل لمحرك البحث

يشمل التدريب على اإلجراءات والممارسات اإلدارية والمكتبية وأعمال وبرامج السكرتارية التخصصية مثل تقنيات المكاتب والمهارات الكتابية
والطباعة ،تنظيم السجالت ،تشغيل اآلالت المكتبية ،اإلستقبال ،البدالة.

يشمل المنشآت التي تقوم بتركيب وصيانة المعدات واألجهزة في المنشآت واألبنية العامة والمستخدمة في اغراض األمن والحماية من
السطو او التخريب او التعرض لألخطار المختلفة كمعدات المراقبة واإلنذار وغيرها من معدات األمن.

يشمل إعادة بيع جميع المعدات واألجهزة التي تستخدم في عمليات األمن والمراقبة مثل كاميرات المراقبة ،أنظمة اإلنذار المبكر عن السرقة ،
أجهزة كشف التسلل ،أنظمة تبادل اإلتصال الصوتي و المرئي ،أنظمة اإلنذار األمني ،أنظمة التحكم في والدخول والخروج ،الخزائن.
هي إعادة بيع جميع المعدات واألجهزة األمنية التي تستخدم من قبل األجهزة األمنية الحكومية والخاصة مثل البوابات األمنية وأجهزة كشف
المعادن وأجهزة التجسس ومكافحتها والمناظير الحرارية ومعدات الشرطة التخصصية.
يشمل المنشآت المتخصصة في مجال تدريب الحراس األمنيين وتأهيلهم ألداء وظائفهم وتدريب الفنيين لتركيب أنظمة اإلنذار والمراقبة
التلفزيونية.

هي إعادة بيع البذور أو األجزاء النباتية للنباتات واألشجار والزهور التي تستخدم في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر
المتعارف عليها ،وذلك لألغراض الزراعية والصناعية وليس لالستهالك المباشر.

يشمل صناعة الحالوة الطحينية التي يدخل في إنتاجها بذور السمسم بمراحل متعددة وبدون إضافات ومن ثم تحميصها وطحنها وتعبئتها
لإلستهالك النهائي.
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

514934

تجارة لوازم الخياطة والتطريز

292601

صناعة مكائن الخياطة ولوازمها

515950

تجارة مكائن الخياطة وقطع غيارها

171103

صناعة خيوط الحياكة

515969

تجارة قطع غيار السفن والقوارب
ومكوناتها

05-6110

تأجير السفن

742158

هندسة السفن

515967

تجارة السفن والقوارب

513117

تجارة االحذية

192001

صناعة االحذية

515939

تجارة معدات وتركيبات المحال العامة

361005

صناعة تركيبات المحال العامة

281202

صناعة صوامع التخزين

02-2720

إستخالص الفضة من المخلفات الكيماوية

515996

تجارة أجهزة وأنظمة محاكاة الواقع
وصيانتها

يشمل تجارة المعدات واألنظمة التي تحاكي عمل وأداء األجهزة الحقيقي مما يمكن من إجراء تجارب علمية إفتراضية بدال عن إجرائها في عالم
حقيقي ،ويشمل ذلك أجهزة الطيران ،السفن ،القطارات ،الشاحنات والتي تستخدم ألغراض البحث والتدريب وتجويد األداء والسالمة.

صالة تزلج

صالة تزلج

8299002
9311009

خدمات الترجمة الفورية

وصف

هي إعادة بيع لوازم الخياطة من خيوط وأزرار وابر خياطة ومقصات ومساطر ولوازم تطريز من خيوط ذهبية وفضية وفصوص وشرائط ملونة
وشعارات أو شارات وملصقات أو عالمات مطرزة أو مصنعة من مواد معينة وغيرها.

يشمل صناعة المكائن اليدوية والكهربائية واإللكترونية والمرتبطة بالحاسب اآللي لخياطة وتطريز المالبس والمنسوجات واألحذية والمنتجات
الجلدية سواء كانت مكائن فردية أو مكائن صناعية حيث تتم عمليات الخياطة آليا ،كما يشمل ذلك جميع اللوازم من إبر وغيرها.
يشمل إعادة بيع المكائن اليدوية والكهربائية واإللكترونية والمرتبطة بالحاسب اآللي لخياطة وتطريز المالبس والمنسوجات واألحذية
والمنتجات الجلدية سواء كانت مكائن فردية أو مكائن صناعية حيث تتم عمليات الخياطة آليا ،كما يشمل ذلك جميع اللوازم من إبر وغيرها.
يشمل صناعة الخيوط من األلياف الطبيعية واإلصطناعية إلستخدامها في الخياطة وأعمال الكروشية والنسج والتطريز سواء كان يدويا أو
بالمكائن.

هي إعادة بيع قطع غيار السفن والقوارب والمكونات المستخدمة في اإلصالح أو الصيانة أو التجديد أو رفع كفاءتها التشغيلية مثل
المحركات ،الماكينات المساعدة مثل المولدات الكهربية والمضخات وماكينات التبريد وآالت التوجيه واألوناش ،الغاليات ،أعمدة الدوران،
خطوط المواسير ،أجهزة االتصال وعدادات القياس وغيرها.

يشمل المنشآت المتخصصة في تأجير وسائل النقل البحري المستخدمة في أغراض نقل الركاب والبضائع أياً كانت أحجامها وأنواعها ،وسواء
أكانت مملوكة للشركة أو مستأجرة بغرض إعادة تأجيرها،

يشمل إعداد التصاميم والرسومات الخاصة ببناء السفن والقوارب وغيرها من وسائل النقل المشابه ،كما يشمل ذلك وضع المواصفات
التفصيلية للمواد والمعدات والمحركات المناسبة لكل وسيلة منها وذلك حسب االستخدامات واألغراض التي ستخصص لها.

يشمل إعادة بيع السفن التجارية المعدنية والخشبية المستخدمة في نقل البضائع مثل ناقالت البترول والحاويات ،وسفن نقل الركاب
للمسافات الطويلة والقصيرة ،السفن السياحية ،سفن صيد األسماك وتعليبها ،سفن الترفية والنزهة ،سفن الخدمة داخل الموانئ لسحب
ودفع السفن األخرى ،كما يشمل النشاط مختلف أنواع القوارب المعدنية والخشبية مثل قوارب النجاة ،قوارب وزوارق الصيد ،قوارب النزهة،
القوارب الرياضية.

يشمل إعادة بيع جميع أنواع األحذية لمصنوعة من الجلود أو المطاط أو البالستيك والتي تلبس لحماية األقدام عند ممارسة اإلنسان لمختلف
أنواع األنشطة.

يشمل صناعة جميع أنواع األحذية الرجالية منها والنسائية ولمختلف اإلستخدامات وبمختلف المواد الخام ،ويشمل ذلك صناعة الحذاء كامال
أو جزءا منه سواء بالطرق اليدوية التقليدية أو بالطرق الحديثة.

هي إعادة بيع المعدات والتركيبات التي تستخدم في المحال العامة كمحال البقالة والمجمعات االستهالكية والمكتبات والدكاكين والمعارض
من ارفف وخزائن للعرض أو لحفظ المواد الغذائية أو أرفف تخزين السلع والبضائع ومنصات االستقبال (الكاونترات) واآلالت الترويجية
االلكترونية وغيرها كما يشمل ذلك جميع مستلزماتها من أدوات كعربات نقل البضائع ومعدات تسجيل المشتريات وحفظ النقود وصائدات
الحشرات وما إلى ذلك.
يشمل صناعة التركيبات التي تستخدم في المحال العامة كمحال البقالة والمجمعات االستهالكية والمكتبات والدكاكين والمعارض ،ومن ذلك
الرفوف وخزانات حفظ السلع والبضائع والمعروضات ،وكذلك منصات االستقبال (الكاونترات) والخزائن الحديدية وغيرها.

يشمل صناعة صوامع تخزين الحبوب وغيرها من المواد من الفوالذ المجلفن وغيره من المعادن ،ويشمل ذلك الصوامع المرفوعة ،والمخصصة
للمزارع وتربية الماشية  ،أو كانت مشيدة على األرض.
يشمل إستخالص الفضة من مخلفات أفالم التصوير الفوتوغرافي وأفالم صور األشعة السينية والمواد الكيماوية المستخدمة في معالجة
أفالم التصوير وتظهيرها أو أية مواد كيماوية أخرى تدخل الفضة في تركيبها الكيماوي ,كما يشمل ذلك إنتاج الفضة المستخلصة على هيئة
قطع أو سبائك بحيث يمكن إستخدامها في أغراض الصياغة أو الطالء أو غير ذلك من األغراض الصناعية.

خدمات الترجمة الفورية

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

النقل و الشحن والتخزين

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة الحقائب واالحذية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

صناعية

تجميع و معالجه النفايات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

خدمية

خدمية

الصاالت و المعارض
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

192002

صناعة النعال والصنادل

513116

تجارة النعال والصنادل

يشمل صناعة جميع أنواع النعال والصنادل الرجالية منها والنسائية المفتوحة الجوانب ولمختلف اإلستخدامات وبمختلف المواد الخام ،ويشمل
ذلك صناعتها بالطرق اليدوية التقليدية أو بالطرق الحديثة.

519005

تجارة الحجر الناري للمصاهر واالفران

03-5122

تجارة األغذية الخفيفة

يشمل إعادة بيع المنتجات المصنوعة من اآلجر والتي تمتاز بمقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية والتي تستخدم في تبطين األفران
والمصاهر والمحارق والمفاعالت.

242401

صناعة الصابون ومستحضرات العناية
بالشعر

يشمل صناعة مستحضرات العناية بالشعر مثل الشامبوهات والزيوت وغسوالت ومقويات ومغذيات الشعر سواء أكانت هذه المستحضرات
من مواد كيماوية أو مواد طبيعية (أعشاب) كما يشمل هذا النشاط صناعة الصابون لالستحمام أو لغسل األيدي وبأنواعة الجافة منها
والسائلة باإلضافة إلى صناعة رغوة الحمام والمستحضرات األخرى الشبيهة بها.

513966

تجارة الصابون و مستحضرات العناية
بالشعر

809041

التدريب على العلوم السلوكية
واإلجتماعية

100021

إدارة الفعاليات اإلجتماعية

45/2017/ RAKEZ

تسويق وسائل االعالم االجتماعية

مهام فردية مهنية

24-5122

تجارة المرطبات والمياه الغازية

03-1554

صناعة المشروبات الغازية

يشمل إعادة بيع المشروبات المحالة والمنكهة والمعدة من المواد اإلصطناعية ،كما يشمل المياه الغازية المعدة من إذابة غاز الكربون في
المياه المعدنية.

722901

تصميم نظم الحاسب اآللي وأجهزة
اإلتصال

515102

تجارة نظم وبرامج الحاسب اآللي وأجهزة
اإلتصال

يشمل المنشآت المتخصصة في مجال تحليل األنظمة التطبيقية إلستخدامات الحاسبات اآللية (الكمبيوتر) وتصميمها ومايتطلبه ذلك من
وضع البرامج المشغلة لتلك األنظمة وذلك بناء على تحليل مشاكل المستخدم إحتياجاته ألفضل حل إقتصادي وتقديم البرامج الالزمة لتحقيق
ذلك ,كما يشمل ذلك تركيب األنظمة على تلك األجهزة وإختبارها وتشغيلها وصيانتها ،ويشمل النشاط أيضا تصميم البرامج المخصصة
للهواتف الذكية المتضمنة لتطبيقات الخدمية والترفهية والتجارية.

100037
172103

وسائل التواصل اإلجتماعي

صناعة الجوارب

515908
311006

تجارة معدات واجهزة الطاقة الشمسية
ولوازمها

تجميع الواح الطاقة الشمسية

311005

صناعة الواح الطاقة الشمسية

09-1549

صناعة الحساء

وصف

يشمل إعادة بيع جميع أنواع النعال والصنادل الرجالية منها والنسائية المفتوحة الجوانب ولمختلف اإلستخدامات وبمختلف أنواع المواد الخام.

هي إعادة بيع األغذية الخفيفة المعبأة في أكياس أو عبوات محكمة الغلق كشرائح البطاطس أو الذرة المنفوخة أو مايماثلها.

يشمل إعادة بيع مستحضرات العناية بالشعر مثل الشامبوهات والزيوت وغسوالت ومقويات ومغذيات الشعر سواء كانت هذه المستحضرات
من مواد كيماوية أو مواد طبيعية (أعشاب) كما يشمل جميع أنواع الصابون المخصص لإلستحمام أو لغسل األيادي وبأنواعه الجافة منها
والسائلة وغيرها.

يشمل التدريب لدراسة السلوك البشري وتفاعله داخل نظامه اإلجتماعي ،ويشمل ذلك التدريب على مختلف العلوم مثل اإلنسانيات ،الجريمة،
السكان ،التاريخ اإلقتصادي ،األعراق البشرية ،حقوق اإلنسان ،السالم والصراعات ،اإلقتصاد السياسي ،العلوم السياسية ،علم النفس ،الجغرافيا
اإلجتماعية ،اإلجتماع وغيرها.
إدارة الفعاليات اإلجتماعية

وسائل التواصل اإلجتماعي

يشمل صناعة الجوارب الرجالية والنسائية والرياضية من الصوف ،القطن ،النايلون ،البوليستر وذلك للمحافظة على األقدام ومعالجة التعرق.

يشمل صناعة المشروبات والمرطبات الغازية المنكهة بأرواح أو بخالصات الفواكه.

يشمل بيع البرامج التطبيقية التي تصمم بناء على تحليل احتياجات المستخدم ومشاكله ،وذلك لتطبيقها في العديدمن المجاالت مثل الطب
والمحاسبة و الهندسة وغيرها ،كما يشمل البرامج المخصصة للهواتف الذكية المتضمنة للتطبيقات الخدمية والترفهية والتجارية.

يشمل إعادة بيع اللوحات الشمسية (الكهروضوئية) وأنظمة الطاقة الشمسية التي تركب على أسقف وواجهات المباني السكنية والتجارية أو
على سطح األرض لتوفير الطاقة الكهربائية البديلة التي تستخدم في تسخين وتبريد المياه وتزويد الطاقة.

يشمل تجميع اللوحات الشمسية (الكهروضوئية) التي تعمل على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية .

يشمل صناعة اللوحات الشمسية (الكهروضوئية) التي تعمل على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية إلستخدامها فورا أو
تخزينها داخل البطارية الستخدامها الحقا.

يشمل صناعة الحساء (الشوربة) من اللحوم أو الخضار والمعبأ في عبوات معدنية أو بالستيكية لإلستخدام الفوري كما يشمل صناعة مسحوق
الحساء المحضر للطهي وكذلك صناعة منكهات الحساء والكريما المستخدمة في صناعته أو طهيه وتحضيره.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

صناعية

صناعة الحقائب واالحذية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة االدوية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

فردية  /مهنية

تسويق و مبيعات

اعالم

صناعية

وسائل اإلعالم الرقمية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

تجاره المواد الغذائيه

صناعية

صناعة وتعبئة المياه

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

الصناعات الغذائية

64/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

741420

إستشارات المشتريات

741416

إستشارات األندية الصحية واللياقة البدنية

514330

تجارة االنسجة وااللياف للعمليات
االنشائية التخصصية

172901

صناعة األنسجة واأللياف لألغراض
التخصصية

292901

صناعة اآلالت والمعدات الصناعية
المتخصصة

519013

تجارة مواد ولوازم معدات التصوير
التخصصية

وصف

يشمل المنشآت التي تعمل في مجال إستشارات المشتريات بما في ذلك تحليل عمليات الشراء وتحديد فرص التوفير ,تحديد أوجه القصور
وكيفية معالجتها لخفض تكاليف الشراء ,تحديد المواصفات وإجراءات العطاءات ,تحديد مصادر الشراء باإلستعانة بأفضل المعايير بما في ذلك
التجارة اإللكترونية والشراء اإللكتروني ،كما يشمل تقديم النصائح ومساعدة الزبائن على شراء بضائع التجزئة كالمالبس والعطور وحقائب اليد
وغيرها من المنتجات مقابل أجر معين.
يشمل المنشآت التي تعمل في إعداد اإلستشارات والدراسات الفنية المتعلقة باإلستثمار في مجال المراكز واألندية الصحية ,ويشمل دراسة
الموقع والتصميم  ,الجدوى اإلقتصادية والفنية ,تحليل العمليات التشغيلية واإلدارية ,وضع الخطط والبرامج التسويقية.

هي إعادة بيع أنواع المواد النسيجية واألقمشة واأللياف سواء أكانت مصنوعة من المواد الطبيعية أو االصطناعية أو المركبة أو المعدنية
والتي تستخدم في العمليات أو األغراض اإلنشائية التخصصية كصب القوالب واألشكال الخرسانية بعد حقنها باإلسمنت ،أو لتكسية
اإلنشاءات والتركيبات المستخدمة في األبنية ،أو لغيرها من األعمال اإلنشائية أو تركيباتها المختلفة ،أو غير ذلك من األغراض.
تشمل صناعة األنسجة واأللياف الطبيعية واالصطناعية التي تستخدم لألغراض الصناعية كاألنسجة المستخدمة في صناعة االطارات ،أو
لألغراض االنشائية كصب القوالب الخرسانية أو تكسية التركيبات االنشائية ،أو غير ذلك من األغراض المشابهة.

يشمل صناعة اآلالت والمعدات التي تستخدم في الصناعات التحويلية ألغراض اإلنتاج الصناعي مثل مكائن انتاج المواد الغذائية ومكائن الغزل
والنسج ومكائن صناعة الورق ومكائن ومعدات الطباعة ومكائن ومعدات تكرير البترول وصناعة االسمنت والمكائن والمعدات المستخدمة
في التشييد والتعدين ومعدات التعبئة والتغليف وغيرها.

هي إعادة بيع األفالم (الشرائط) والرقائق واأللواح واألقراص وغيرها من المواد المستخدمة في معدات التصوير التخصصية كالتصوير الطبي
باألشعة والتصوير ألغراض المسح الجوي ،وكذلك لوازم التحميض من كيماويات وأوراق حساسة لطبع الصور.

292902

صناعة االجهزة والمعدات الدقيقة
المتخصصة

803001

معهد مهني متخصص

100007

التسويق المتخصص أو اإلتصال

513960

تجارة النظارات الطبية والعدسات الالصقة

07-1549

تعبئة البهارات والتوابل

14-5122

تجارة البهارات والتوابل

يشمل إعادة تعبئة البهارات والتوابل المجففة أو المسحوقة سواء أكانت بحالتها األصلية أو مخلوطة وذلك في أكياس أو عبوات إستهالكية
محكمة الغلق بحيث تكون صالحة لإلستخدام النهائي واليدخل تحت هذا النشاط المنشآت التي تصنف عادة تحت النشاط . 5211 - 05

515964

تجارة معدات الغزل والنسج وقطع غياره

يشمل إعادة بيع المعدات المستخدمة في عمليات الغزل والنسج المختلفة مثل آالت تجهيز البكرات ،اللفائف ،األنوال ،الشباك المعقودة،
طباعة المنسوجات ،التبييض ،تشريب المنسوجات وغيرها.

291905

صناعة اجهزة تكييف الهواء المنفصلة

361006

صناعة المراتب االسفنجية

يشمل صناعة وحدات التكييف ذات المكونات المنفصلة (  ) Splitيجري تركيبها كوحدات سواء أكانت مرتبطة أو غير مرتبطة بنظام تكييف
مركزي شامل.

تجارة المراتب وفرش االسفنج

يشمل إعادة بيع جميع أنواع المراتب والفرش المصنوع من المطاط الرغوي.

251904

صناعة المنتجات االسفنجية

3100009

صناعة المراتب اإلسفنجية

513926

تشمل صناعة األجهزة المعملية والمعدات الجراحية وأجهزة ومعدات الكشف الطبي ومعدات الرسم الهندسي وأجهزة ومعدات االختبار
والتحليل في حقول النفط وغيرها.

يشمل المعاهد والكليات العليا التي تقوم بتدريس بعض المهن التخصصية والتدريب عليها في المستوى التعليمي فوق الثانوي (ودون
الجامعي) ومنح الدرجات والشهادات العلمية المناسبة ،كتدريس الفنون الجميلة (الرسم والنحت والتصوير والزخرفة وغيرها) ،أو التخصصات
المتعلقة بصناعة السياحة والفندقة ،كما يشمل المعاهد التي تقوم بتدريس فنون السينما والمسرح والموسيقى وما اليها ،أو غير ذلك من
المهن والتخصصات.
التسويق المتخصص أو اإلتصال

هي إعادة بيع النظارات الطبية ومستلزماتها من اإلطارات والعدسات المتعددة األغراض وغيرها ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع العدسات
والالصقة ولوازمها من الغسوالت والمطهرات والقطرات المرطبة واألدوات التابعة لها ويشمل هذا النشاط ايضاً بيع األدوات البصرية
واألجهزة المستخدمة في عالج عيوب اإلبصار.

هي إعادة بيع البهارات والتوابل المجففة أو المعبأة أو المحفوظة وسواء أكانت بحالتها األصلية أو بعد تحميصها وطحنها وخلطها وتعبئتها.

يشمل صناعة المراتب االسفنجية من المواد اإلسفنجية مختلفة الكثافة.

يشمل صناعة بعض المنتجات اإلسفنجية من االسفنج الطبيعي أوالصناعي كقطع إسفنج الحمامات ،وإسفنج التنظيف وغسل األواني
المنزلية ،أو القطع اإلسفنجية التي تدخل في التعبئة والتغليف ،أو في صناعة المالبس أو المصنوعات األخرى التي يدخل االسفنج في
تصنيعها أو تركيبها.
صناعة المراتب اإلسفنجية

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

استوديو تجاري

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

اعالم

الخدمات التسويقية واإلعالمية

تجارية

تجارة النظارات الطبية وخدمات فحص البصر

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تجارية

مطحنه

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعه المراتب و الفرش

تجارية

تجارة االثاث

صناعية

صناعة االطارات ومنتجات المطاط

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 2
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االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

525108

المتاجرة االلكترونية ببطاقات المناسبات
الترفيهية والمنافسات الرياضية

11-64990

األستثمار في المشروعات الرياضية
وتأسيسها وإداراتها

513941

تجارة المعدات واالدوات الرياضية

924122

استشارات ودراسات رياضية

8541006

اكاديمية رياضية

يشمل المنشآت التي تقوم بإعداد الدراسات والبحوث واإلستشارات الفنية لألندية والجهات الرياضية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية
والتطويرية في مجال الرياضة بما في ذلك التخطيط اإلستراتيجي والتنظيمي ،التخطيط المالي ،التسويق واإلعالن ،تأثير العوامل النفسية على
األداء الرياضي ،الموارد البشرية.

9312001

استشارات ودراسات رياضية
نادي رياضي ترفيهي

استشارات ودراسات رياضية

تجارة معدات المالعب والصاالت الرياضية
وتجهيزاتها

7020017
515945

وصف

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة بيع بطاقات المناسبات الترفيهية والمنافسات الرياضية للجمهور وذلك بإستخدام العديد من
التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف والمؤسسات
المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات االئتمان،
البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

يشمل المؤسسات والشركات القابضة المهيمنة التي تؤسس بغرض استثمار أموالها أو توفير االستثمارات المالية الالزمة لتأسيس المشروعات
التابعة ،والتي تزاول اإلستثمارات المختلفة في مجال البنى التحتية والمشروعات الرياضية  ،كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات التابعة
وتنظيم أمورها.

هي إعادة بيع المعدات الرياضية الثابتة إلجراء التمارين المختلفة كالدراجات ومعدات صاالت التدريب وأجهزة العدو الثابتة وطاوالت التنس
وغيرها ،وكذلك األدوات التي تستخدم في أداء اللعبات الرياضية كالشباك والرماح والزانات وغيرها أو التي تستخدم في التدريب على أدائها.
أو في رصد نتائجها ،كما يشمل معدات ممارسة الرياضات المختلفة كاإلبحار وسباقات القوارب والتزلج ،وسباقات الهجن وغيرها ،باإلضافة إلى
المستلزمات والمواد والوسائل التي يستخدمها الرياضيون.

اكاديمية رياضية

نادي رياضي ترفيهي

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

تجارية

اإلستثمار

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

النوادي الرياضية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

يشمل إعادة بيع المعدات واألجهزة لممارسة األلعاب الرياضية سواء داخل الصاالت أو خارجها.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

يشمل صناعة األدوات والمعدات المستخدمة لممارسة األلعاب الرياضية وألعاب القوى خارج وداخل األماكن والصاالت المغلقة ،ومنها
المضارب ،الكرات ،مستلزمات صيد األسماك والقنص ،أحذية التزلج ،مستلزمات الصاالت الرياضية.

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

اعالم

خدمات إدارة الفعاليات

369300

صناعة األدوات واللوازم الرياضية

100015

17/2017/ RAKEZ

اإلدارة الرياضية والترويج

الخدمات الرياضية

اإلدارة الرياضية والترويج

513113

تجارة المالبس الرياضية

هي إعادة بيع المالبس الرياضية التي ترتدى أثناء تأدية اللعبات الرياضية بأنواعها ،وتشمل أيضاً الجوارب واألحذية باإلضافة إلى األدوات التي
تلبس أثناء ممارسة اللعبات الرياضية كالقبعات والكفوف والمضارب والكرات والحقائب الرياضية وبدالت التدريب وغيرها.

181010

صناعة المالبس الرياضية

361007

صناعة مراتب السست

يشمل صناعة المالبس الرجالية والنسائية للممارسة مختلف المناشط الرياضية ،ويشمل ذلك الكنزات الفضفاضة ،القمصان ،السراويل القصيرة
والطويلة وغيرها

261006

تشكيل الزجاج الملون

369902

صناعة االختام

يشمل صناعة األلواح الزجاجية بطريقة تقطيع الزجاج الملون وجمع تلك القطع مع بعضها البعض وتشكيلها بحيث تمثل لوحات أو صور أو
رسومات هندسية وتثبيت القطع الزجاجية باستخدام الرصاص أو أية مواد الصقة أخرى وتركيب هذه األلواح على أطر مصنوعة من الخشب
أو مقاطع األلمنيوم أو غيرها من المقاطع المعدنية أو البالستيك المقوي ،كما يشمل هذا النشاط أية صناعات أخرى تتعلق بتشكيل الزجاج
الملون

369910

صناعة االدوات المكتبية

513904

تجارة االدوات المكتبية وادوات الكتابة
والرسم

الخدمات الرياضية

يشمل صناعة مراتب السست بإستخدام الحلقات المعدنية.

يشمل صناعة األختام المطاطية ،الخشبية والحديدية التي تستخدم في توثيق صحة المستندات والمنتجات

يشمل صناعة المساطر والبرايات والمحايات وأدوات تثقيب األوراق أو ضمها وحزمها وغيرها من األدوات واللوازم ،سواء أكانت يدوية أم
كهربائية وأياً كانت المواد المصنوعة منها.

هي إعادة بيع األدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجالت والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات
تثقيب الورق ولوازم حزمه وتثبيته واألختام الجاهزة ،وأشرطة اآلالت الكاتبة وشرائط ومواد اللصق وغيرها من األدوات المكتبية ،كما يشمل
إعادة بيع أدوات الكتابة والرسم كأقالم الكتابة بجميع أنواعها وكذلك أقالم الرسم الهندسي والتحبير واأللوان واألقالم الملونة واألحبار
وورق الرسم وغيرها.

خدمية

الخدمات الرياضية

تجارية

تجارة المعدات الرياضيه

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

صناعية

صناعه المراتب و الفرش

صناعية

صناعة الزجاج

صناعية

صناعة االدوات المكتبية ولوازمها

صناعية

صناعة االدوات المكتبية ولوازمها

تجارية

تجارة الكتب واالدوات المكتبية
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النشاط

وصف

43/2017/ RAKEZ

تحليل احصائي

271003

تقطيع الحديد والسبائك المعدنية

514202

تجارة منتجات الحديد االساسية

271002

صناعة القضبان الحديدية

289935

صناعة بكرات الكابالت المعدنية

يشمل صناعة الكابالت الفوالذية إلستخدامها في تجميع الكابالت واألسالك

281102

صناعة االنشاءات المعدنية

يشمل صناعة األبنية واإلنشاءات الجاهزة من الصلب ،والتي تستخدم في األغراض المختلفة كأبنية المصانع والمخازن وحظائر الطائرات وغيرها
من المساحات المسقوفة (الهناجر) والسقائف (الشبرات) وغيرها من األبنية واإلنشاءات ،كما يشمل هذا النشاط القيام بجميع العمليات
المتعلقة بصناعة األبنية واالنشاءات الجاهزة بما في ذلك نقل القطع المعدنية الى موقع العمل

273101

صناعة االنابيب الحديدية ولوازمها

273104

صناعة المواسير الحديدية ولوازمها

289920

صناعة الليف المعدني

513121

تجارة العصي والمظالت اليدوية

742137

مساحة الكميات االنشائية

289202

طالء قضبان الدعم ومعالجتها

281101

صناعة االجزاء المعدنية االنشائية

515949

تجارة انظمة الحبال المعدنية االنشائية

01-1543

صناعة الحلويات السكرية

يشمل إعادة بيع أنظمة الحبال المعدنية التي تستخدم في مختلف األعمال اإلنشائية والديكور مثل الجسور المعلقة ،الدعامات ،الدرابزين،
الرايات ،السواري ،المظالت.

02-1542

صناعة مكعبات السكر

يشمل عمليات تجهيز مكعبات السكر آليا عن طريق مزج السكر المكرر بالماء ثم نقله للقوالب التي تكون على شكل مكعبات ثم تنشيفه
وتعبئته.

03-1542

تعبئة السكر

11-5122

تجارة السكر

289918

100070

ورشة للحدادة واللحام

التصوير الفوتوغرافي للطبيعة الصامتة

مهام فردية مهنية

يشمل تقطيع الحديد والصلب الكربوني والسبائك المعدنية إلنتاج األلواح ,الدعامات اإلنشائية ,األعمدة ,الزوايا ,األنابيب الملحومة وغير
الملحومة وغيرها.

هي إعادة بيع منتجات الحديد نصف المصنوعة والمجهزة أو غير المجهزة من الكتل أو المقاطع أو األلواح أو القضبان أو الصفائح أو السبائك
المصنوعة من الحديد لالستخدامات المتنوعة.
يشمل صناعة القضبان الحديدية المستخدمة ألغراض التسليح في أعمال البناء والتشييد أو في الصناعات األخرى النتاج المنتجات المعدنية
المختلفة ،ويشمل القضبان التي يتم إنتاجها بأسلوب إعادة صهر السبائك أو المخالفات والنفايات الحديدية.

يشمل الورش التي تقوم بتجهيز مختلف أنواع المنتجات الحديدة لألغراض اإلنشائية والصناعية عن طريق القص والثني والتجميع

يشمل صناعة األنابيب الحديدية المستخدمة في األغراض اإلنشائية ومد خطوط األنابيب المختلفة األغراض بأسلوب قص األلواح الحديدية
وتشكيلها ولحامها ،كما يشمل صناعة لوازم توصيلها وتركيبتها.

يشمل صناعة المواسير الحديدية والمجلفنة بأنواعها كمواسير الصلب الملحومة ،ومواسير الصلب المسحوبة ،ومواسير الزهر ذات الضغط
العالي وغيرها من المواسير الحديدية ،كما يشمل ذلك صناعة لوازم توصيلها وتركيبها لألغراض المختلفة كالوصالت والكعوب والزوايا وغيرها
من األجزاء والملحقات.

يشمل صناعة الليف المعدني عن طريق سحج أسالك الحديد ذا الكربون المنخفض وذلك إلستخدامه في كشط وصقل المعادن واألخشاب
وفي تنظيف أدوات الطبخ.
يشمل إعادة بيع العصي والمظالت اليدوية بكافة أشكالها وأنواعها المختلفة.

التصوير الفوتوغرافي للطبيعة الصامتة

يشمل المنشآت التي تعمل في دراسة الكميات التي تدخل في تنفيذ المشروعات االنشائية وتقدير احجامها وأسعارها استناداً إلى الرسومات
والمواصفات االنشائية المعدة لتشييد تلك المشروعات واألبنية.

يشمل المنشآت التي تقوم بعمليات طالء القضبان الحديدية المستخدمة في تدعيم األبنية الخرسانية بالمواد الواقية من الصدأ والتآكل
الناتج بتأثير األمالح أو الرطوبة أو المواد الكيماوية وغير ذلك ،كما يشمل ذلك معالجة القضبان قبل طالئها من الثقوب أو التشققات ،أو إجراء
عمليات قطع القضبان وثنيها حسب المواصفات المطلوبة تمهيداً الستخدامها في تشكيل شباك و قوالب أعمدة الدعم أو تثبيت القضبان
في موقع البناء.
يشمل صناعة األجزاء المعدنية المصنوعة من الصلب ألغراض البناء والتشييد كالهياكل المعدنية لألبنية ،وهياكل الجسور واألنفاق واألبراج
المعدنية التي تشيد ألغراض نقل الطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية وغير ذلك.

يشمل صناعة الحلويات بمزج السكر مع الماء أو الحليب ثم إضافة الملونات والمنكهات.

يشمل إعادة تعبئة السكر المكرر في عبوات إستهالكية بحيث يصبح جاهز لإلستخدام النهائي سواء أكان في حالته العادية أو على هيئة
مكعبات أو كان مسحوقا وذلك دون إدخال أية عمليات معالجة أو غيرها عليه قبل تعبئته.
هي إعادة بيع السكر بأنواعه وسواء أكان سائبا أو معبأ في أكياس بأحجام تجارية أو عبوات صغيرة أو على هيئة مكعبات أو غير ذلك.

نوع الرخصة
فردية  /مهنية

مجموعة النشاط
هندسة و خدمات

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

صناعية

صهر و درفلة الحديد و المعادن

صناعية

صناعات معدنية اخرى

صناعية

ورش الحدادة

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك

صناعية

صناعات معدنية اخرى

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

اعالم

خدمية

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني
االستشارات  -الهندسة والعمارة

صناعية

الطالء وصناعة العوازل وموانع التسرب ومواد
الوقاية

صناعية

صناعه االنشاءات المعدنيه

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعه الخبز

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تجارية

مطحنه
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513945

تجارة الحقائب ولوازم السفر

191201

صناعة حقائب السفر

513961

تجارة النظارات الشمسية

02-5211

مجمع إستهالكي (سوبرماركت)

369301

صناعة الواح التزلج

749911

المعاينة والتثمين

742105

الهندسة المساحية

10-5520

تحضير الحلويات والسكاكر

514316

تجارة احواض السباحة

2030002

صناعة األلياف التيلية التركيبية أو
اإلصطناعية      

251902

صناعة االسفنج الصناعي

100047

تكامل النظم ( البث عبر األقمار الصناعية/
اإلنترنت)

100047

تكامل النظم ( البث عبر األقمار الصناعية/
اإلنترنت)

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

وصف

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة الحقائب واالحذية

تجارية

تجارة النظارات الطبية وخدمات فحص البصر

تجارية

سوبرماركت

صناعية

صناعه واصالح السفن

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

المطاعم والمقاهي

يشمل إعادة بيع األحواض المصنوعة من األسمنت ،المعادن ،البالستيك ،الفيبرجالس والمعدة لممارسة السباحة أو األنشطة المائية الترفيهية
أو للتدريب على اإلنقاذ البحري ،ويشمل أحوض السباحة األوليمبية ،أحواض األماكن العامة واألحواض في الفنادق و األندية الرياضية والصحية،
كما يشمل ذلك تمديدات المياه ومعدات الضخ والتفريغ والتمديدات الكهربائية واإلنارة

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعة األلياف التيلية التركيبية أو اإلصطناعية      

صناعية

صناعي ـ ـ ــة 1

يشمل صناعة اإلسفنج الصناعي من خاماته األولية من المواد الكيماوية المختلفة ،وانتاج اإلسفنج على هيئة قطع أو مكعبات أو شرائح تصلح
الستخدامها في العمليات الصناعية األخرى كصناعة المراتب واألثاث والتعبئة والتغليف وغيرها.

صناعية

صناعة االطارات ومنتجات المطاط

تكامل النظم ( البث عبر األقمار الصناعية /اإلنترنت)

اعالم

خدمات دعم البث

تكامل النظم ( البث عبر األقمار الصناعية /اإلنترنت)

اعالم

مزودي خدمات البث

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

هي إعادة بيع حقائب السفر باختالف أنواعها وأحجامها ،الجلدية منها أو المعدنية أو البالستيكية أو المصنوعة من القماش والمنسوجات
المختلفة ،كما يشمل غير ذلك من األدوات ومستلزمات حزم األمتعة وحفظها ونقلها وأية أدوات أخرى ال تستخدم إال أثناء السفر.

يشمل صناعة حقائب السفر من الجلد الطبيعي وبدائله كما يشمل صناعة الحقائب التي تركب أجزاء منها من الجلد باإلضافة إلى الحقائب التي
تصنع بكاملها من مواد أخرى بديلة كالبالستيك أو األلمنيوم أو النسيج.

يشمل النظارات ذات العدسات الداكنة التي تستخدم لحماية العيون من أشعة الشمس الضارة أو األضواء الباهرة.

يشمل المجمعات التجارية التي تسوق السلع والمنتجات اإلستهالكية كالمواد الغذائية الطازجة والمحفوظة والمعلبة وكذلك األدوات
واألواني المنزلية ولوازم التنظيف وغيرها من السلع اإلستهالكية ذات اإلستخدام الشخصي والمنزلي.

يشمل صناعة ألواح التزلج من رغوة البوليرثين أو البوليسترين وتغطيتها بطبقات من الفيبرجالس والقماش والبوليستر حتى تصبح خفيفة الوزن
وقوية لتتحمل وزن راكبي األمواج.

يشمل المنشآت المتخصصة في مجال معاينة األشياء المنقولة كالبضائع واآلالت والمعدات والتجهيزات كما يشمل ذلك مراجعة تلك األشياء
وتثمينها ووضع قيمها التقديرية وذلك لألغراض المختلفة كحاالت إقامة المزادات العلنية وسواء أكانت بناء على رغبة من األطراف المتنازعة
حول االتفاقيات والعقود الخاصة بهم أو بناء على تكليف من القضاء أو لجان التحكيم أو أية جهات إدارية.
يشمل المنشآت التي تقوم باالعمال المساحية المتعلقة باالعمال الهندسية مثل تصميم وتنفيذ الطرق والجسور والصرف الصحي ،المسح
التفصيلي لالغراض الهندسية التخطيطية واعادة تخطيط تحديد العالمات والحدود ومسارات الخدمات وحرم الطرق تحديد اتجاه القبلة ،عمل
المخططات الكنتورية ومناسيب المداخل ،إجراء المسح على االعمال االنشائية التي تم تنفيذها.

يشمل المحال التي تقوم بتحضير أنواع الحلويات الشرقية أو األوروبية وتقديمها للجمهور لإلستهالك الفوري باإلضافة الى بعض المشروبات
الخفيفة كالشاي والمرطبات ,كما يشمل ذلك تحضير أنواع الكعك والسكاكر بأنواعها.

9312032

نادي كرة الطاولة

369913

صناعة لوازم الخياطة والتطريز

100052

ادارة المواهب

يشمل صناعة اللوازم التي تستخدم في حياكة المالبس وتطريزها كاألزرار والخيوط والفصوص والخرز وغيرها من اللوازم ،كما يشمل صناعة
المطرزات والمزركشات التي تستخدم في حياكة المالبس واألزياء الرسمية وتزيينها كالشارات والشعارات والرموز والنقوش المطرزة ،أو التي
تستخدم في التنجيد وتجهيز الستائر وما إليها( .أنظر تفاصيل النشاط رقم .)9415-43

نادي كرة الطاولة

809003

مركز تنمية مواهب االطفال

342004

صناعة صهاريج نقل المياه والمواد
البترولية

يشمل تنمية مواهب األطفال في سن مبكر ( حتى سن  12سنة ) لتطوير قجراتهم وملكاتهم الذهنية ورعايتهم بدنيا وتربويا وصحيا وصقل
مواهبهم في االستكشاف والممارسة اللعب والتقليد والسؤال والتفكير موظفا في ذلك عقولهم وحواسهم ونشاطهم الحركي ،كما يشمل
هذا النشاط التعامل مع االطفال ذوي القدرات غير العادية أو األداء المميز عن بقية األطفال في مجاالت التفوق العلمي والتفكير االبتكاري.

ادارة المواهب

يشمل صناعة الصهاريج المعدنية المستخدمة في نقل المياه والمواد البترولية والتي تصمم لتتحمل حركة السائل داخلها أثناء السير وكذلك
مقاومة اإلصطدام والحوادث.
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

514317

تجارة الخزانات والصهاريج والصوامع

281201

صناعة صهاريج تخزين المياه والمواد
السائلة

512122

تجارة الجلود المدبوغة

يشمل صناعة الصهاريج الدائرية الرأسية التي يتم إنشاؤها فوق سطح األرض أو المرفوعة على قواعد أو األفقية التي تدفن تحت سطح األرض
والمصنوعة من األلواح الحديدية بطريقة اللحام وذلك ألغراض تخزين المياه أو المشتقات البترولية أو الغازات المسيلة أو غيرها من المواد
السائلة ما عدا خزانات المياه التي تركب في األبنية فقد صنفت في النشاط رقم .2811-03

514105

تجارة القار واالسفلت

يشمل إعادة بيع القار واألسفلت المشتقان من عمليات تكرير البترول إلستخدامهما في أعمال رصف الطرق والشوارع والمطارات وفي والعزل
من الرطوبة وتسرب المياه في المباني.

232004

صناعة القار

02-69200

االستشارات الضريبية

03-1549

خلط الشاي وتعبئته

تشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اإلستشارات في مختلف المجاالت الضريبية للشركات األجنبية العاملة بالدولة ،ويشمل ذلك اإلجراءات
المتعلقة بكيفية تفادي اإلزدواج الضريبي ،كيفية تطبيق اإلتفاقيات الضريبية المبرمة مع الدول األخرى ،مراجعة النماذج واإلقرارات الضريبية
الدورية للشركات ، ،المؤهالت المطلوبة لممارسة هذا النشاط بكالوريوس في إدارة األعمال أواإلقتصاد أو القانون أو المحاسبة أو مايعادلها
كحد أدنى وخبرة التقل عن ثالث سنوات في نفس المجال.

تجارة الشاي

يشمل خلط أصناف الشاي المختلفة إلنتاج نوعيات ذات نكهات معينة وتعبئتها في أكياس أو في عبوات إستهالكية.
هي إعادة بيع الشاي المجفف سواء أكان سائبا أو بعد تعبئته في عبوات مختلفة.

809063

التدريب على المهارات المهنية التقنية

يشمل معاهد التدريب التي يتركز نشاطها على تقديم التدريب التقني في مجموعة متنوعة من موضوعات األعمال التخصصية والمهن ،وغالباً
ما يؤدي هذا التدريب إلى الحصول على شهادة تخصصية في مهنة معينة.

741409

استشارت التجهيزات الفنية والتقنية

09-72100

التطوير التكنولوجي لالنظمة الداخلية
الدقيقة الخاصة بالطائرات

8690003

معمل ُصنع االسنان وتعويضاتها

322002

تجميع أجهزة االتصال ولوازمها

322001

صناعة اجهزة االتصال ولوازمها

515211

تجارة معدات االتصال السلكي

01-6420

خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية

313003

صناعة اسالك االتصاالت السلكية

12-5122

وصف

هي إعادة بيع الخزانات والصهاريج الثابتة المصنوعة من المعادن أو البالستيك أو األلياف المقواة أو غيرها من المواد ،والمستخدمة في
األبنية السكنية أو التجارية والصناعية لتخزين المياه أو المواد البترولية أو الكيماويات أو غيرها من المواد السائلة ،أما الصهاريج المنقولة
بواسطة المركبات فقد صنفت تحت النشاط رقم  5030-05كما يشمل ذلك إعادة بيع الصوامع المستخدمة في تخزين الغالل والحبوب وغيرها
من المواد.

هي إعادة بيع جلود الحيوانات بعد دباغتها وتجهيزها بحيث تكون صالحة لالستخدام في الصناعة أو غير ذلك.

يشمل إنتاج القار من الرواسب الثقيلة التي تتبقى في قاع برج التقطير عقب تقطير النفط وذلك إلستخدامه في رصف الطرق والعزل من
الرطوبة وتسرب المياه في المباني.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

تجارية

تجارة الجلود

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

صناعية

صناعة منتجات النفط

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

طحن وتعبئة المواد الغذائية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

يشمل تقديم الخدمات االستشارية في مجال التجهيزات االلكترونية واالنظمة السمعية والبصرية واالنتاج التلفزيوني واالذاعي وانظمة
االضاءة وغيرها من الخدمات وذلك لالستوديوهات والمسارح وقاعات المؤتمرات ومختبرات الوسائل التعليمية وما إليها ،ويتضمن ذلك تحديد
التجهيزات المناسبة من أجهزة ومعدات وتوصيفها وتقييم العروض المقدمة لشرائها واإلشراف الفني على التنفيذ.

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

التطوير التكنولوجي لالنظمة الداخلية الدقيقة الخاصة بالطائرات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

هو منشأة صحية مرخصة ومجهزة لصناعة تعويضات األسنان وأطقمها إلستخدامها في معالجة مرضى األسنان وذلك حسب تعليمات
طبيب األسنان المعالج.

خدمية

خدمية

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

يشمل تجميع القطع والمكونات إلنتاج المعدات واألجهزة التي تعمل على نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات بالوسائل
السلكية والالسلكية.

يشمل صناعة المعدات واألجهزة التي تعمل على نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات بالوسائل السلكية والالسلكية مثل
معدات اإلرسال والتحويل العمومية والمحلية وغيرها.

هي إعادة بيع معدات االتصال السلكي من التركيبات والمعدات واألجهزة الالزمة لشبكة االتصاالت الهاتفية السلكية والمتحركة والنداء العام
وتشغيلها كالمقاسم والبداالت المركزية وكذلك معدات البداالت الفرعية التي تستخدم في المرافق والمجمعات السكنية الكبيرة ،وأنظمة
االتصال الداخلي ،وشيكات التوصيل المصنوعة من األلياف البصرية أو النحاسية ،وأنظمة تكبير الصوت والنداء الداخلي وغيرها ،أما أجهزة
االتصال الهاتفي فقد صنفت تحت الفصل رقم ..5134

يشمل المنشآت التي تقوم بخدمات نقل الصوت والصورة والبيانات وغيرها من المعلومات بالوسائل السلكية أو اإلذاعية أو محطات إعادة
اإلرسال أو األقمار الصناعية ويشمل ذلك اإلتصاالت الهاتفية والبرقية والتلكس والفاكس وغيرها.

يشمل صناعة األسالك المعدنية أومن األلياف الزجاجية ذات الخاصية الفيزيائية التي تسمح بنقل اإلشارات والبيانات من مكان لآلخر ،وتتمثل
في أسالك البرق والهاتف ،التلفزيون والفيديو ،الحاسب اآللي واإلنترنت ،كابالت اإلتصاالت البحرية.

تجارية

محمصة

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

البث و االتصاالت

صناعية

صناعه االنابيب و االسالك
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

515206

تجارة الهواتف واجهزة االتصال السلكي

172101

صناعة الخيام والمظالت والطرابيل

513122

تجارة الخيام والمظالت والطرابيل

08-2429

صناعة كيماويات اإلختبار والتحليل

809038

مركز إختبارات

513101

تجارة المنسوجات واالقمشة

هي إعادة بيع المنسوجات واألقمشة بجميع أنواعها أو المستخدمة في أغراض حياكة المالبس واألزياء أو في صناعة المالبس الجاهزة.

513123

تجارة الخيوط والغزول

هي إعادة بيع الخيوط بأنواعها والتي تستخدم في أغراض حياكة المالبس ،وتطريزها ،أو لحياكة الستائر والمفارش والتنجيد وغير ذلك ،كما
يشمل إعادة بيع الغزول من الخيوط القطنية والصوفية التي تستخدم في صناعات النسيج النتاج األقمشة والمنسوجات المختلفة.

03-5510

فندق فئة الثالث نجوم

514306

تجارة البالط واالرضيات

514328

تجارة االخشاب

289904

صناعة العلب والعبوات المعدنية

04-1513

صناعة صلصة الطماطم

242409

صناعة مستحضرات العناية بالفم واألسنان

11-7414

االستشارات السياحية والترفيهية

05-64990

االستثمار في المشروعات السياحية و
تأسيسها و ادارتها

08-6304

خدمات اإلرشاد السياحي

100060

210903

حديقة مالهي

صناعة المناديل والمناشف الورقية

وصف

هي إعادة بيع أجهزة االتصال الهاتفي الثابتة وكذلك أجهزة االتصال الداخلي (اإلنتركوم) وغيرها من أجهزة االتصال السلكي كأجهزة الفاكس
والتلكس والبداالت الداخلية وما إليها.
يشمل صناعة الخيام والمظالت الواقية من أشعة الشمس أو المطر والمستخدمة في المحال التجارية أو األبنية أو غيرها ،وكذلك األغطية
والطرابيل المستخدمة في تغطية البضائع المخزنة في األماكن المكشوفة أو تغطية البضائع المحمولة على المركبات أو لتغطية المركبات
نفسها.

هي إعادة بيع الخيام والمظالت الواقية من أشعة الشمس أو المطر والمستخدمة في المحال التجارية أو األبنية أو غيرها ،وكذلك إعادة بيع
األغطية والطرابيل المستخدمة في تغطية البضائع المخزنة في األماكن المكشوفة أو تغطية البضائع المحمولة على المركبات أو لتغطية
المركبات نفسها ،وكذلك المنسوجات واألدوات والخيوط التي تستخدم عادة في صناعة هذه األصناف أو تجهيزها أو شغلها يدوياً.

يشمل إنتاج المحاليل واألمصال والكيماويات المستخدمة في إجراء إختبارات الفحص والتحليل لألغراض الطبية أو الزراعية أو البترولية أو
الهندسية أو غيرها من اإلختبارات سواء أكانت تلك اإلختبارات تجري داخل المختبرات والمعامل المتخصصة أو على الموقع.

هو المركز الذي يعقد إختبارات لألفراد في مواد محددة وعادة ما تكون بالتعاون والتنسيق مع هيئات ومؤسسات محلية أو دولية مختصة
في مجال اإلختبارات المعنية ،يشمل هذا النشاط التوفل ،اآلليتس ،الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر ،سات ،جي آر إي ،جي مات ،شهادات
كامبريدج.
حديقة مالهي

يشمل نوعية الفنادق التي إضافة لخدمات فندق النجمتين تقدم غرف واسعة ومريحة ،توفير مركز للياقة البدنية وحمام سباحة ،توفير
المطاعم التي تقدم جميع الوجبات.

هي إعادة بيع البالط بأنواعه كالبالط والموزاييك والسيراميك والبالط األسمنتي بما في ذلك البالط المعشق ،وكذلك المصنوع من الرخام
واألحجار الطبيعية كالجرانيت والبازلت وغيرها  ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع األرضيات المستخدمة في األبنية أو في وسائل النقل أو
غيرها من األغراض والمصنوعة من المطاط أ والبالستيك أو الخشب أو األلياف أو غير ذلك.
هي إعادة بيع األخشاب بحالتها األصلية أو بعد تقطيعها على هيئة ألواح أو شرائح أو كتل بحيث تكون جاهزة لالستخدام ألغراض البناء أو
لألغراض الصناعية.
يشمل صناعة العلب والعبوات من المواد المعدنية المختلفة كالصفيح أو األلمنيوم أو النحاس أو غيرها من المعادن

يشمل صناعة المناديل والمناشف الورقية بأنواعها كمناديل الوجه ،ومناشف المطبخ ،ومناديل السفرة وورق التواليت.

يشمل عمليات صناعة الصلصة عن طريق طبخ الطماطم لتقليل رطوبتها ثم عصرها إلزالة البذور والجلد ثم طبخها مرة أخرى إلنتاج المعجون
المركز.

يشمل صناعة مجموعة المستحضرات التي تعنى بصحة األسنان مثل الكريمات الالصقة ،المعاجين ،أقراص التنظيف ،الفراشي ،المساحيق،
المبيضات ،كما يشمل غسول ومرطبات ومنظفات الفم

يشمل المؤسسات المتخصصة في إعداد الدراسات التسويقية ودراسات الجدوى االقتصادية وما تتطلبه من مسوحات واستبيانات ميدانية،
كما تشمل إستكشاف الفرص التي يمكن أن توفرها التسهيالت والخدمات السياحية الجديدة ،إعداد الخطط وبرامج تقييم المشروعات ،إدارة
المشاريع.

يشمل المؤسسات والشركات القابضة (المهيمنة) التي تؤسس بغرض إستثمار أموالها أو توفير اإلستثمارات المالية الالزمة لتأسيس مشروعات
الرعاية الصحية وماإليها من مجاالت اإلستثمار في المشروعات المماثلة أو المساهمة فيها ،كما يشمل ذلك إدارة تلك المؤسسات وتنظيم
شؤونها.

يشمل تقديم خدمات اإلرشاد السياحي عن طريق تنظيم زيارة المواقع السياحية داخل دبي وفي بقية اإلمارات ,بحيث يرافق السائحين
مرشدون سياحيون ,أو عن طريق توفير مرشدين سياحيين تحت الطلب للمنشآت السياحية األخرى ,على أن يكون هؤالء المرشدون مرخصين
من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري بعد أن يتم التأكد من أنهم يحملون المؤهالت العلمية والخبرات السياحية العلمية الضرورية.

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

مجموعة االلكترونيات

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

تجارية

تجارة الخيام والمظالت

صناعية

صناعة الكيماويات

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

تجارة مواد البناء

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعات معدنية اخرى

صناعية

الصناعات الغذائية

صناعية

صناعة الكيماويات

خدمية

االنشطة السياحية

تجارية

اإلستثمار

خدمية

االنشطة السياحية

صناعية

صناعة الورق ومشتقاته

70/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

513933

تجارة لعب االطفال

4630210

تجارة مشروبات الطاقة – بالجملة

05-7411

وكيل تسجيل العالمات التجارية

172104

صناعة المناشف والفوط

وصف

يشمل صناعة المناشف والفوط المصنوعة من القماش أو الرايون إلستخدامها في التجفيف والتنشيف.

هي إعادة بيع لعب األطفال كالدمى واللعب اليدوية والكهربائية أو اإللكترونية وكذلك الدراجات الصغيرة ومجسمات السيارات والقوارب
والطائرات وغيرها من اللعب المخصصة الستخدام األطفال.

نوع الرخصة
صناعية

مجموعة النشاط

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 2

خدمية

الخدمات القانونيه

4663026

تجارة جميع أنواع الستائر الجاهزة -بالجملة

تجارة جميع أنواع الستائر الجاهزة -بالجملة

تجارية

80/2017/ RAKEZ

تجارة المنتجات الصيدالنية خارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة

يشمل العمليات التجارية التي تتم خارج دولة اإلمارات للنفط الخام قبل إجراء عمليات التكرير وتحويله إلى منتجات صالحة لإلستعمال

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 4

تجارة المنتجات الصيدالنية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

تجارية

تجارة األدوية

514110

تجارة مشتقات تكرير النفط خارج الدولة

يشمل العمليات التجارية التي تتم خارج دولة اإلمارات للمنتجات الناشئة من تحويل النفط الخام في محطات تكرير النفط إلى منتجات أو
مشتقاتكوقود السيارات والمركبات والطائرات والبواخر كالغازولين والكيروسين والديزل وزيت الوقود.

تجارية

تجاره الوقود ومشتقات النفط

809004

معهد للتوعية المرورية

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

514213

تجارة اللوحات والمستلزمات المرورية
واالرشادية

تجارية

تجارت المعادن ومنتجاتها

289903

صناعة اللوحات والعالمات المرورية
واالرشادية

صناعية

صناعات معدنية اخرى

342002

صناعة المقطورات

503005

تجارة المقطورات

يشمل صناعة العربات غير المزودة بمحركات والتي تجرها الشاحنات والسيارات والتي تستخدم لنقل البضائع والمواد األخرى أو تلك المجهزة
بلوازم اإلقامة.

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

519030

تجارة معدات بناء وتجهيز السكك الحديدية
والقطارات وصيانتها

يشمل إعادة المعدات والمكونات المستخدمة بناء وتجهيز السكك الحديدية وصيانة القطارات مثل أدوات اللحام ،القطع ،الثقب ،معدات
تجهيزاألدوات األخرى ،أسالك الطاقة ،اإلشارات الضوئية ،المشابك ،الروابط ،المحاور والعجالت ،المكابح ،الكالبات والقارنات ،مخففات
وممتصات الصدمات ،الهياكل.

515972

تجارة قطع غيار القطارات ومكوناتها

يشمل إعادة بيع قطع غيار القطارات والمكونات المستخدمة في اإلصالح أو الصيانة أو التجديد مثل المحاور والعجالت ،المكابح ،الكالبات
والقارنات ،مخففات وممتصات الصدمات ،الهياكل.
مهام فردية مهنية

514109

100056

تجارة النفط الخام خارج الدولة

تجارة مشروبات الطاقة – بالجملة

يشمل المكاتب المتخصصة في إعداد الوثائق للغير واستكمال المتطلبات القانونية والفنية ،ثم القيام باإلجراءات القانونية لتسجيل العالمات
التجارية لدى الجهات المختصة بالتسجيل والحصول على شهادات بذلك.

يشمل تطوير سلوكيات وغرس مفاهيم التوعية المرورية ،لرفع مستوى الوعي األمني والمروري والشعور بالمسؤولية تجاه الغير ،وإيجاد
السائق المثالي الذي يتقيد بجميع األنظمة والتعليمات المرورية ،وال تقوم هذه المعاهد بتعليم مهارات القيادة.

هي إعادة بيع اللوحات التي تستخدم في الشوارع والطرق والساحات العمومية إلرشاد السيارات والمارة ،والتي تكون بعض أجزائها أو بكاملها
مصنوعة من مواد غير معدنية ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع اإلشارات المرورية الضوئية بجمبع أنواعها وأحجامها وإستخداماتها ،وغيرها
من اللوازم المستخدمة في تنظيم حركة مرور المركبات والمشاة على الطرق.
يشمل صناعة اللوحات والعالمات المرورية المعدنية المصنوعة من األلمنيوم أو الصاج أو غيرها والتي تستخدم في تحديد اتجاهات الطرق أو
إرشادات الحركة المرورية ،كما يشمل صناعة اللوحات اإلرشادية والمستخدمة في األماكن والمرافق العامة والمحال التجارية كالمستشفيات
والفنادق والمصارف والحدائق والمكاتب الحكومية وما اليها.

يشمل تجارة عربات المقطورات الملحقة بالشاحنات والتي تستخدم لنقل البضائع والمواد والحاويات وغيرها .

51/2017/ RAKEZ

الترفية على متن وسائل المواصالت

ترجمة ولغات

الترفية على متن وسائل المواصالت

741401

استشارات النقل

361010

صناعة اثاث وسائل النقل

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اإلستشارات وإعداد الدراسات وتقديم الحلول حول النقل وكيفية ضمان إنسياب الحركة المرورية,
ويشمل ذلك تأثير إقامة المشاريع الضخمة على الحركة المرورية ,ضبط توقيت إشارات المرور ,إقتراح المنافذ والطرق البديلة عند المناسبات
واألحداث الهامة ( معارض ومنافسات عالمية) ,تحديد المعابر والمخارج المناسبة لشوارع الخدمات.

809048

التدريب على خدمات النقل

02-12000

صناعة التبغ المعالج

يشمل صناعة المقاعد واألثاثات المستخدمة في وسائل النقل كالطائرات والمركبات واليخوت والسفن وغيرها.

يشمل التدريب على عمليات التشغيل والمالحة والتوجيه للسفن وغيرها من وسائل النقل بما في ذلك برامج االتصاالت ذات العالقة ،تشغيل
الرافعات ،تكنولوجيا المالحة ،الخدمات البريدية ،تشغيل السكك الحديدة ،اليشمل النشاط التدريب الخاص بالطيران.
صناعة التبغ المعالج

تجاره الوقود ومشتقات النفط

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

اعالم

اإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني

فردية  /مهنية

مجاالت أخرى

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية
صناعة منتجات التبغ
71/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط
512117

النشاط

تجارة شتالت األشجار ونباتات الزينة
والزهور الحولية

وصف

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

هي إعادة بيع شتالت أشجار النخيل والفاكهة وأشجار الظل والزينة وكذلك شتالت النباتات العطرية والزهور واألبصال وغيرها.

تجارية

الزهور و النباتات

تجارية

تجاره السيارات والدراجات
صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

504005

تجارة الدراجات الكهربائية

291915

صناعة أنظمة تغطية حمولة المركبات

يشمل صناعة األنظمة اليدوية و اآللية التي تقوم بتغطية حمولة الشاحنات الثقيلة والخفيفة ،وتشمل تثبيت الغطاء (طربال) على سطح
المركبة ثم تمريره يدوياً أو آلياً إلى قاعدتها مما يمنع تساقط المواد المحملة للطرقات العامة كما يمنع تلف المركبات األخرى من جراء تطاير
المواد المحملة.

صناعية

289906

صناعة الصناديق المعدنية

يشمل صناعة الصناديق المعدنية المستخدمة لحفظ المالبس والمتعلقات الشخصية لفترات طويلة.

صناعية

742115

هندسة األنفاق والجسور

خدمية

خدمات هندسية اخرى

291101

صناعة العنفات (التوربينات)

يشمل المنشآت التي تقدم اإلستشارات والخدمات الهندسية حول تشييد النفاق سواء كانت فوق األرض أو تحتها أو تحت البحر ،ويشمل ذلك
التصميم ،الجيلوجيا وميكانيكا الصخور ،والجيوميكانيك ،الجيوفيزياء ،إختيار طرق معدات وطرق الحفر ،كما يشمل الخدمات الهندسية إلنشاء
الجسور بما في ذلك إعداد التصميم االبتدائي و الرسومات التنفيذية وتحديد األبعاد والقطاعات األولية وتحديد التكلفة التقديرية ،اختيار
الهيكل اإلنشائي للجسر والمواد المستخدمة.

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية

100041

مكتب تثميل  -تليفزيون/راديو

809062
100040

خدمات التعليم المساند

التسويق والبيع عن طريق التلفزيون/
الراديو

يشمل إعادة بيع الدراجات ذات الثالث عجالت والتي تعمل بالكهرباء من خالل بطارية تركب عليها.

يشمل صناعة العنفات (التوربينات) الدوارة التي تدار بالسوائل والغازات لتحويل طاقة تلك المواد الحركية إلى طاقة الدوران
خدمات التعليم المساند

مكتب تثميل  -تليفزيون/راديو

اعالم

التسويق والبيع عن طريق التلفزيون/الراديو

اعالم

خدمات دعم البث

شبكة تلفزيونية  -فضائية

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

اعالم

بث  -التلفزيون والراديو

اعالم

100089

شبكة تلفزيونية  -فضائية

100088

محطة تلفزيونية  -فضائية

محطة تلفزيونية  -فضائية

مكتب أخبار -تليفزيون/راديو

مكتب أخبار -تليفزيون/راديو

100091
100090
100042
100043

شبكة تلفزيونية  -أرضية

محطة تلفزيونية  -أرضية

صناعية

تعليمية

صناعة المعدات والمحركات

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

شبكة تلفزيونية  -أرضية

محطة تلفزيونية  -أرضية

اعالم
اعالم

خدمات دعم البث

بث  -التلفزيون والراديو
بث  -التلفزيون والراديو

خدمات دعم البث

مشغل أقمار صناعية -تليفزيون/راديو

مشغل أقمار صناعية -تليفزيون/راديو

اعالم

04-5510

فندق فئة النجمتين

يشمل نوعية الفنادق التي تفتقر للمرافق الفندقية وتقدم خدمات محدودة ،توفر هذه الفنادق غرف تحتوي على الحد األدنى من تجهيزات
ووسائل الراحة مثل التلفزيون الملون كما توفر بوفيه لإلفطار إال أن خدمة الطعام بالغرف ال تتوفر.

خدمية

االنشطة السياحية

515954

تجارة اآلالت الكاتبة والناسخة وقطع
غيارها

300002

صناعة اآلالت الكاتبة

هي إعادة بيع اآلالت الكاتبة ،واآلالت الناسخة (تصوير المستندات) ،وآالت الطبع (االستانسل) وكذلك آالت تصوير المستندات بالمايكروفيلم
وآالت عرض شرائط المايكروفيلم والمايكروفيتش ونسخها ،كما يشمل ذلك إعادة بيع ملحقات هذه اآلالت وقطع غيارها ولوازم تشغيلها من
شرائط وأحبار ومواد كيماوية.

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

503003

تجارة اطارات السيارات

هي إعادة بيع إطارات السيارات والمركبات بأنواعها ،ويدخل في ذلك جميع األجزاء التي يتكون منها اإلطار كالجزء المعدني الداخلي من اإلطار،
والجزء الخارجي المطاطي ،وكذلك الجزء المطاطي الداخلي (تيوب).

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجارة قطع غيار السيارات

369906

صناعة المظالت

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

513110

تجارة المالبس الداخلية

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

100044

مشغل نقل فضائي

مشغل نقل فضائي

يشمل صناعة اآلالت الكاتبة وآالت الطبع (االستانسل)

يشمل صناعة أنواع المظالت التي تستخدم للوقاية من المطر أو الشمسيات التي تستخدم للوقاية من أشعة الشمس ،ويشمل ذلك صناعة
المظالت والشمسيات اليدوية منها أو المستخدمة للحدائق أو شاطئ البحر أو النزهة ،أو المستخدمة لتظليل النوافذ وواجهات المحال
التجارية سواء أكانت مصنوعة من البالستيك أو القماش أو غيرها من األلياف والمواد.
يشمل إعادة بيع المالبس الداخلية الرجالية والنسائية ولألطفال المصنوعة من األقمشة المنسوجة والمحبوكة وغيرها والتي تلبس تحت
المالبس الخارجية سواء للقسم األعلى للجسم أو األسفل.

اعالم

خدمات دعم البث
خدمات دعم البث

72/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

181011

صناعة المالبس واالزياء الرسمية

513115

تجارة المالبس واالزياء الرسمية

291906

صناعة وحدات التكييف

803004

جامعة

809012

خدمات القبول في الجامعات والمعاهد

17-5190
514933

تجارة الطائرات التي تعمل بدون طيار
(درون)
تجارة مواد ولوازم التنجيد

يشمل إعادة بيع الطائرات الالسلكية التي تعمل بدون طيار والتي يتم التحكم فيها عن بعد وذلك إلستخدامها في األغراض المختلفة مثل
المسح  ،التصوير الثابت والفيديو ألغراض مسح و رسم الخرائط ،التصوير الهندسي وغيرها.

742113

هندسة التصميم العمراني وتخطيط
المدن

503004

تجارة قطع غيار السيارات ولوازمها
المستعملة

يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات الهندسية في مجال التصميم العمراني بجميع فروعه وتخصصاته الدقيقة أو معظمها مثل
هندسة تخطيط المدن واألقاليم وهندسة التصميمات الحضرية والبيئية وغيرها ،ويشمل ذلك اعداد الدراسات والرسومات والخرائط المتعلقة
بتخطيط المدن واألقاليم باإلضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بتخصيص المساحات ووضع احتماالت التوسع المستقبلي ،ودراسة األنظمة
المناسبة في مجاالت الحركة وطرائق البناء ونمط المدينة ،ومالئمة عالقات األبنية بالتضاريس والمناظر الطبيعية وغيرها.

يشمل إعادة بيع قطع غيار السيارات ومكوناتها مثل أجزاء الهيكل الخارجي والمرايات ،المكابح ،أجهزة التعليق والقيادة ،المكائن وصناديق
التروس ،األجزاء الخارجية والداخلية ،المصابيح واللوازم الكهربائية،

501010

تجارة السيارات المستعملة ألغراض
التصدير

يشمل المنشآت التي تتعامل في جميع أنواع السيارات المستعملة بغرض تصديرها فقط ،ال يسمح لهذه المنشىآت بفتح محال لبيع تلك
السيارات مباشرة للجمهور كما في النشاط رقم " 5010-04تجارة السيارات المستعملة".

501004

تجارة السيارات المستعملة

وصف

يشمل صناعة األزياء والمالبس الموحدة التي يرتديها العاملون والعامالت في مرفق واحد مثل المالبس العسكرية وأزياء المدارس وكذلك
أزياء الموظفات والعامالت في كافة مرافق القطاع العام والخاص

هي إعادة بيع المالبس واألزياء الموحدة الجاهزة كالمالبس العسكرية ،ومالبس المضيفين في الفنادق وشركات الطيران ،والمالبس
المدرسية وغيرها من المالبس الموحدة ،كما يشمل ذلك لوازمها من القبعات ،الخوذات ،الجوارب ،القفازات ،األحذية ،أو ربطات العنق أو
األدوات والعدد والحقائب والشارات التابعة لكل زي منها.

يشمل صناعة وحدات التكييف المجمعة التي تركب في النوافذ أو في فتحات بالجدران والتي تحتوي على أجزاء داخل الغرف تحوي المبخرات
وأجزاء خارجها تضم المكثفات ،وتعمل هذه األجزاء على تبريد الغرف بطريقة طرد الهواء الحار إلى خارجها

يشمل المؤسسات العلمية والتعليمية المكونة من عدد من الكليات الجامعية التي تدرس فيها عدة فروع مختلفة من فروع المعرفة والعلوم
التطبيقية واإلجتماعية في المستوى الجامعي وفوق الجامعي (الدراسات العليا) وفقاً لألنظمة والمناهج الدراسية المتعارف عليها لمدة
التقل عن أربع سنوات ،كما تتوفر بها مقومات البحث العلمي وإعداد البحوث والدراسات العلمية ،وتقوم بمنح طلبتها الشهادات والدرجات
العلمية الجامعية أو فوق الجامعية.

صناعية

صناعة المالبس والمفارش

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تعليمية

يشمل المكاتب التي تقوم بتسهيل عمليات اتصال الطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية العليا بالجامعات والمعاهد المتخصصة
في الخارج ،واستكمال إجراءات قبولهم بتلك الجامعات التي تهتم بالدراسة عن طريق االنتساب كما تقوم هذه المكاتب بتزويد الطلبة بالمناهج تعليمية
والكتب المقررة وتنظيم مواعيد االمتحان وغيرها.

هي إعادة بيع المنتجات الجلدية والمنسوجات واألزرار وغيرها والتي تستخدم في كسوة وتجليد األثاث ومقاعد وسائل النقل.

هي إعادة بيع جميع أنواع المركبات المستعملة المعدة لنقل الركاب والتي تم إستخدامها لفترات بسيطة أو طويلة .

يشمل إعادة بيع المعدات واآلليات المستعملة التي تستخدم في أغراض البناء والتشييد كآليات الحفر والردم والهدم وتسوية األرض ورصف
الطرق وخلط اإلسمنت وآليات ورافعات ومصاعد نقل مواد البناء في موقع العمل وغيرها

524005

تجارة معدات وآليات البناء المستعملة

524007

تجارة المالبس والمستلزمات الشخصية
المستعملة

524003

تجارة االجهزة واالدوات الكهربائية
وااللكترونية المستعملة

524001

تجارة االثاث المستعمل

هي إعادة بيع األجهزة الكهربائية المستعملة مثل الثالجات والمجمدات (الفريزرات) وبرادات المياه وغساالت المالبس وغساالت األواني
المنزلية ومجففات المالبس والمكانس اآللية وأجهزة كي المالبس والتدفئة ،وكذلك األجهزة واألدوات المطبخية الكهربائية كالخالطات
والفرامات وأجهزة التقطيع والمزج وتحميص الخبز والعصارات وأجهزة الطحن واألباريق الكهربائية ،وكذلك األجهزة السمعية اإللكترونية كأجهزة
الراديو ومكبرات الصوت ،األجهزة المرئية كأجهزة التلفزيون والفيديو وأجهزة العرض السينمائي ،آالت التصوير السينمائي والتلفزيوني والتسجيل
الصوتي.

تجارة المعدات واآلليات الثقيلة
المستعملة

هي إعادة بيع أصناف اآلليات والمعدات الثقيلة المستعملة مثل آليات وتجهيزات المصانع واآلليات والمكائن البحرية وآليات الرفع والتحميل
وغيرها.

524006

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

هي إعادة بيع المستلزمات الشخصية كالكتب ،واأللعاب ،األقراص ،الشرائط وكذلك أصناف الملبوسات المستعملة بما في ذلك األحذية
والمنتجات الجلدية والقبعات واألحزمة وغيرها ،ويشمل هذا النشاط فرزها وتصنيفها من حيث الجودة والنوع (نسائية ،رجالي ،أطفال) وإعادة
حزمها وتغليفها أو كبسها في هيئة رزم (باالت).

يشمل إعادة بيع األثاث المستعمل بأنواعه المختلفة المصنوع من أي مادة والمستخدم ألي غرض.

خدمات التعليم العالي

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة االثاث

خدمية

االستشارات  -الهندسة والعمارة

تجارية

تجارة قطع غيار السيارات المستعملة

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

تجارية

تجاره السيارات والدراجات

تجارية

تجارة المعدات الثقيلة المستعملة

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

تجارية

تجارة االثاث وااللكترونيات المستعملة

تجارية

تجارة االثاث وااللكترونيات المستعملة

تجارية

تجارة المعدات الثقيلة المستعملة

73/78
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نوع الرخصة

مجموعة النشاط

رمز النشاط

هي إعادة بيع األدوات واألواني المنزلية المستعملة المختلفة المستخدمة في الطبخ والتنظيف.

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

524002

تجارة الحلي والمصوغات المستعملة

4540201

تجارة الدراجات النارية المستعملة

يشمل إعادة بيع الحلي والمصوغات المستعملة مثل البروش ،األقراط ،القالئد ،األسورة ،األقراط ،الخواتم والتي تتم صناعتها من المعادن
الثمينة مثل الذهب ،البالتين ،البالديوم ،التيتانيوم والفضة.

تجارية

انشطة تجارية منفصلة

524008

تجارة مخلفات اإلطارات المستعملة

تجارية

تجارة قطع غيار السيارات المستعملة

501005

36/2017/ RAKEZ

تجارة المركبات والشاحنات المستعملة

يشمل إعادة بيع مخلفات اإلطارات المستعملة للسيارات والشاحنات التي يتم تجميعها من مختلف المصادر ،سواء كانت األجزاء المعدنية
الداخلية أو الجزء الخارجي المطاطي.

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 1

تصميم واجهة المستخدم

هي إعادة بيع المركبات والشاحنات المستعملة المعدة لنقل البضائع ومواد البناء وصهاريج نقل المواد السائلة وغيرها من مركبات النقل.

تجارية

تصميم ،وسائل اإلعالم والعمارة

10-5510

تأجير بيوت العطالت

يشمل الوحدات العقارية المؤثثة التي يرغب مالكها في تخصيصها للتاجير كبيوت للعطالت أو إستئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزالء على
أساس يومي أو إسبوعي أو شهري أو سنوي ،كما يشترط تأجير تلك البيوت كوحدات متكاملة وليس جزئيا كغرف أو أسرة.

فردية  /مهنية

تجاره السيارات والدراجات

خدمية

الوحدات السكنية باقتسام الوقت

291202

صناعة الصمامات

صناعية

03-1514

صناعة السمن النباتي

صناعية

صناعة االوعية والصناديق والصهاريج
المعدنية
الصناعات الغذائية

01-1514

إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها

صناعية

الصناعات الغذائية

04-1514

تعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية

صناعية

الصناعات الغذائية

07-1541

صناعة لفائف الخضار والجبن

يشمل إنتاج لفائف الخضار والجبن عن طريق طهيها وتعبئتها ثم تبريدها أو تجميدها لتصبح صالحة لإلستهالك بعد تسخينها.

صناعية

الصناعات الغذائية

151302

02-1513

تعليب البقول والخضار وتعبئتها
تعليب البقول والخضار وتعبئتها

يشمل عمليات حفظ البقول والخضروات بالتعليب لحفظها من عوامل إفساد األغذية.

صناعية

الصناعات الغذائية

342001

صناعة هياكل عربات النقل

يشمل صناعة الهياكل الخاصة بالمركبات وعربات النقل المصنوعة بطريقة القص والتثبيت أو اللحام سواء من الحديد أو المواد المعدنية األخرى
صناعية
أو األلياف الزجاجية "الفيبر غالس" أو غيرها ،كما يشمل ذلك صناعة المقطورات "الكبائن" الخاصة ببعض المركبات كسيارات اإلسعاف أو
السيارات األمنية أو سيارات بيع المثلجات وما يماثلها.

749505

تعبئة سوائل السيارات

343007

تجميع أنظمة كبح سرعة السيارات

525105

المتاجرة اإللكترونية بالمركبات ووسائل
النقل

361015

تنجيد مقاعد السيارات

يشمل المنشآت المتخصصة في ممارسة تجارة المركبات ووسائل النقل للمستهلكين العاديين أو للشركات األخرى وذلك بإستخدام العديد
من التطبيقات التي تعتمد على اإلنترنت ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري في العملية  ،ويشمل ذلك التنسيق مع المصارف والمؤسسات
المالية لتطبيق آليات للدفع اإللكتروني لالستغناء عن العمالت الورقية في عمليات الدفع والتي قد تكون عن طريق بطاقات االئتمان،
البطاقات الذكية ،النقود الرقمية أو النقد اإللكتروني.

515922

تجارة معدات البيع اآللي

هي إعادة بيع المعدات واآلالت التي تستخدم في األماكن العامة للبيع اآللي للمرطبات والفواكه واألغذية الخفيفة وكذلك بيع الصحف
والمطبوعات ،األقراص المدمجة ،السجاير ،كبائن التصوير الفوتوغرافي ،كما يشمل آالت سداد فواتير الخدمات مثل فواتير إتصاالت وغيرها.

524004

32-5122

النشاط

تجارة األدوات واألواني المنزلية
المستعملة

تجارة الخضار والفواكه

تجارة الدراجات النارية المستعملة

مهام فردية مهنية

يشمل إنتاج الصمامات التي تستخدم في المكائن والمعدات الميكانيكية كالصمامات على خطوط أنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز والمياه
وذلك بإنتاجها حسب المواصفات بغض النظر عن نوعية المواد المستخدمة وإنتاجها معدنية كانت أم غير معدنية.
يشمل هدرجة (تجميد) الزيوت والدهون النباتية وإنتاج السمن النباتي وكذلك إنتاج الزبد الصناعي.

ويشمل إنتاج الزيوت النباتية من خاماتها األولية من الحبوب والبذور كزيت الذرة وزيت زهرة دوار الشمس وزيت فول الصويا وغيرها أو من
الخضروات كالثوم والخس والجرجير وغيرها والتي تستخرج منها بطريقة العصر ,ويتضمن هذا النشاط تعبئة الزيوت بعد عصرها وتكريرها
وتنقيتها.

يشمل إعادة تعبئة الزيوت النباتية بأنواعها وكذلك الدهون والزيوت الحيوانية في عبوات مصنوعة من المعدن أو البالستيك أو الزجاج أو غيرها
بحيث تصلح للتسويق التجاري.
هي إعادة بيع الخضار والفواكه الطازجة قبل القيام بأية عمليات تحويلية عليها من تعليب أو تجفيف أو غير ذلك.
يشمل عمليات حفظ البقول والخضروات بالتعليب لحفظها من عوامل إفساد األغذية.

يشمل تعبئة أو إعادة تعبئة السوائل والمحاليل المستخدمة في السيارات مثل محاليل تبريد المحركات واألحماض والماء المقطر للبطاريات
وذلك في عبوات تجارية أو إستهالكية لبيعها للمستهلك النهائي.

يشمل تجميع القطع والمكونات إلنتاج أداة تعمل على التحكم في سرعة السيارة بحيث ال تتعدى سرعة محددة من خالل التحكم في كمية
الوقود المتدفق للمحرك.

يشمل تنجيد مقاعد السيارات بتزويدها بالبطانات ،النوابض ،الشرائط المنسوجة واألغطية من القماش أو الجلد.

تجارية

صناعية

تجاره المواد الغذائيه
الصناعات الغذائية
صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

صناعية

تغليف و تجهيز السلع

صناعية

صناعه السيارات و قطع غيارها والمركبات و
الدراجات

تجارة إلكترونية

تجارة إلكترونية

صناعية

ندف القطن و التنجيد

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية
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النشاط

291907

صناعة معدات التهوية وتنقية الهواء

513919

تجارة اجهزة التهوية

742163

استشارات أنظمة النقل المتحركة

7500002

عيادة بيطرية

يشمل تقديم اإلستشارات والخدمات لتحديد المعايير القياسية ألنظمة النقل المتحركة عموديا وافقيا مثل المصاعد والساللم واالحزمة
المتحركة لنقل االشخاص والسلع في المرافق العامة والمصانع ،ويشمل تحديد معايير التصميم والتركيب ،اعداد الرسومات االحصائية ،التكلفة
والجدول الزمني لالنظمة الجديدة وكذلك اجراء التقييم والتحسينات والصيانة لالنظمة القائمة.

515948

تجارة اجهزة البيطرة وادواتها

4649064

تجارة األدوية البيطرية  -بالجملة

يشمل إعادة بيع المعدات الطبية المستخدمة في الوقاية ،تشخيص وعالج األمراض واإلصابات التي تصيب الحيوانات سواء كانت أليفة أو
متوحشة.

تجارة األدوية البيطرية  -بالجملة

100048

ألعاب إلكترونية

ألعاب إلكترونية

252010

يشمل صناعة المعدات المركزية التي تستخدم في المصانع والورش والمخازن العامة للتهوية ولتنقية الهواء من األدخنة واألتربة والغازات
والمواد الصلبة المتطايرة ،كما يشمل صناعة معدات وأجهزة التهوية وتنقية الهواء المنزلية كالمراوح بأنواعها والشفاطات وغيرها.
هي إعادة بيع األجهزة المستخدمة في تهوية األبنية السكنية أو المنازل أو المكاتب كالمراوح الكهربائية بأنواعها وكذلك مراوح الشفط،.
ويشمل ذلك لوازمها من قنوات أو أبراج أو فتحات تهوية أو مداخن أو مصفيات أو كاتمات للصوت.

يشمل العيادات التي يعمل بها طبيب بيطري مختص في عالج وجراحة حيوانات المزارع والحيوانات األليفة.

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

غير تابع للمجموعات

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

خدمية

خدمية

تجارية

تجارة والمعدات البيطرية

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 4

يشمل صناعة الوسائط المغنطيسية البصرية الفارغة لتسجيل المواد المرئية مثل الشرائط ،الكاسيت ،األسطوانات ،األقراص وغيرها.

صناعية

513970

تجارة أجهزة تشغيل ألعاب الفيديو

تجارية

مجموعة االلكترونيات

12-1549

صناعة الخل

يشمل إعادة بيع األجهزة اإللكترونية التي تمكن من ممارسة ألعاب الفيديو بعد إيصالها بالتلفاز أو أجهزة محمولة أو على الحاسوب أو الهاتف
النقال أو الحاسوب الكفي ،ويشمل ذلك أجهزة ألعاب البالي ستيشن واإلكس بوكس وغيرها.

809011

مركز تدريب الفنون البصرية

تعليمية

معهد التدريب

25/2017/ RAKEZ

مصمم مرئي

يشمل توفير تقنيات التدريب والمهارات الالزمة إلنتاج الكتب والصحف واإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني وإنتاج األفالم  /الفيديو والموسيقى
المسجلة واستنساخ الرسومات .ويشمل برامج تعليم أساليب إعادة إنتاج األلوان والتصوير الفوتوغرافي ورسومات الكمبيوتر ،ودراسة الجمع
بين الصور والكلمات والزخارف في إنتاج الكتب والمجالت والملصقات والرسم والنحت واإلعالنات .كما يتم تضمين برامج التدريب في النشر
والتخطيط.

صناعية

الصناعات الغذائية

مدرسة مهنية متخصصة

يشمل المدارس الثانوية التي تقوم بتدريس مناهج مهنية متخصصة كالتعليم التجاري ،والزراعي ،والصناعي ،والفني وغير ذلك.

فردية  /مهنية

مجاالت أخرى

809021

خدمات التدريب الفني

9312029

نادي كره الطائرة

269909

صناعة مواد تكسية الحوائط والجدران

514322

تجارة ورق الجدران

741414

إستشارات معالجة المخلفات والنفايات

31-5149

تجارة المخلفات الورقية

802201

صناعة شرائط الفيديو

وصف

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

يشمل إنتاج الخل بأنواعه من الملح أو من الفواكه أو من المركبات الكيماوية األخرى ويشمل هذا النشاط إنتاج الخل وإعادة تعبئته.

مهام فردية مهنية

يشمل تدريب الكوادر الفنية وتأهيلها ألداء الخدمات أو الوظائف أو المهام في المجاالت الفنية المختلفة كالمختبرات والورش وتركيب
األجهزة والمعدات وتنفيذ األعمال الفنية المساعدة ومراقبة الجودة والفحص الفني وتشغيل األجهزة الطبية واألنظمة اآللية وأنظمة األمن
والسالمة المراقبة وغيرها .كما يشمل تدريب العاملين في الوظائف البحرية مثل القباطنة والعاملين على السفن ،باإلضافة إلى التدريب في
مجاالت الصناعة والهندسة والزراعة والبيطرة.
نادي كره الطائرة

يشمل صناعة المواد غير المعدنية المستخدمة في تكسية الحوائط والجدران الداخلية والخارجية ،ويشمل ذلك المعاجين والحشوات وأنواع
البالط المختلفة ،كما يشمل إنتاج أنواع الصخور واألحجار والمواد التعدينية المختلفة المستخدمة في تكسية الجدران والحوائط الداخلية
والخارجية سواء أكانت تستخدم بطريقة التقطيع والتجهيز أم بطريقة التصنيع على شكل ألواح أو بالطات

وهو يشمل إعادة بيع أوراق الجدران ذات األشكال واأللوان و والتصاميم المختلفة لتركيبها في المنازل والمحالت التجارية لتغطية العيوب
والشقوق وإلضفاء جمال على المكان.

يشمل المنشآت المتخصصة في تقديم اإلستشارات فيما يتعلق إدارة ومعالجة النفايات سواء كان الهدف تفادي تأثير تلك النفايات على
الصحة العامة والبيئة أو كان الهدف الحصول على شهادات اإليزو في ذلك المجال ،كما تشمل ذلك كيفية التخلص من النفايات من خالل
إعادة تدويرها.

يشمل إعادة بيع المخلفات الورقية التي يتم تجميعها من مختلف المصادر والتي تكون قابلة إلعادة التدوير وإنتاج منتجات ورقية جديدة منها،
وتتمثل تلك المخلفات في البقايا والقصاصات الورقية ،وأيضاً بقايا الورق المستهلك سواء بعد عمليات التعبئة والتغليف أو المواد المطبوعة.

اعالم

تعليمية

الصناعات البالستيكية

وسائل اإلعالم الرقمية

مدارس  /مراكز التعليم المبكر

تعليمية

معهد التدريب  /إستشارات تعليمية

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعة الطوب واحجار البناء

تجارية

تجارة االثاث

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

تجارية

تجارة المخلفات والنفايات

75/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

21-5149

تجارة المخلفات البالستيكية

513927

تجارة الساعات وقطع غيارها

333000

صناعة الساعات

515928

تجارة معدات تبريد المياه وتسخينها

515923

تجارة معدات وآالت ازالة ملوحة المياه
ولوازمها

291904

صناعة مراشح المياه (الفالتر)

514337

تجارة سخانات المياه

وصف

يشمل إعادة بيع جميع أنواع المخلفات البالستيكية الغير خطرة التي يتم تجميعها بعد استخدامها في األغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية
مثل قوارير المياه ،العلب ،أكياس التسوق ،الصحون وحوافظ الطعام ،وذلك إلعادة تدويرها إلنتاج منتجات بالستيكية جديدة.
يشمل إعادة بيع الساعات الصغيرة والكبيرة والمنبهات ،ساعات لوحات القيادة ،أجهزة تسجيل الوقت وقياس الفترات الزمنية مثل عدادات
مواقف السيارات ،ساعات الدوام ،ساعات تسجيل اإلنتاج ،كما يشمل ذلك جميع اللوازم الخاصة بها.
يشمل صناعة الساعات الصغيرة والكبيرة والمنبهات ،ساعات لوحات القيادة ،أجهزة تسجيل الوقت وقياس الفترات الزمنية مثل عدادات
مواقف السيارات ،ساعات الدوام ،ساعات تسجيل اإلنتاج ،كما يشمل ذلك جميع اللوازم الخاصة بها.

هي إعادة بيع المعدات التي تستخدم في المباني والمصانع والفنادق بغرض تبريد المياه أو تسخينها مركزياً كالبرادات المركزية والمراجل
(الغاليات) وغيرها ،كما يشمل ذلك برادات المياه المستخدمة في األماكن العامة كالمستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها.

يشمل إعادة بيع اآلالت والمعدات المستخدمة في إزالة الملوحة من مياه البحر أو غيرها من المياه المالحة سواء كانت العملية على نطاق
محدود أو على مستوى محطات التحلية.

يشمل صناعة أو تجميع األجهزة و المعدات المستخدمة في تصفية المياه وتنقيتها من الشوائب أو األمالح أو المواد الكيماوية أو غيرها،
سواء أكانت تلك المياه من المستخدمة لألغراض الصناعية ،أم لألغراض المنزلية أم غير ذلك ويشمل ذلك صناعة األدوات والتركيبات واللوازم
الداخلة في تجهيزها للعمل.
هي إعادة بيع أجهزة تسخين المياه التي تستخدم في الحمامات والمطابخ ،ويشمل ذلك ما كان منها يعمل بالطاقة الكهربائية أو الشمسية.

10-2429

صناعة الكيماويات المستخدمة في
معالجة المياه وتنقيتها

514945

تجارة كيماويات معالجة وتنقية المياه

291922

تجميع معدات معالجة المياه وتنقيتها

291924

صناعة معدات معالجة المياه وتنقيتها

515927

تجارة معدات معالجة المياه وتنقيتها

742106

هندسة المياه والصرف الصحي والري

513939

تجارة الشموع

722903

تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (
االنترنت)

يشمل المؤسسات المتخصصة في مجال وضع تصاميم صفحات المواقع المتعلقة بالخدمات اإللكترونية (  ) Web-Designأياً كانت طبيعتها
ووظيفتها والتي تستخدم شكبة االنترنت كبنية أساسية.

صناعة صنج الموازين

يشمل صناعة كفتا الميزان التقليدي متعددة األحجام الذي يستخدم فى تحديد األوزان.

100034

تحليل الشبكة اإللكترونية

62/2017/ RAKEZ

استضافة مواقع االنترنت

289914

صناعة اسياخ اللحام

273203
515941

4663045

تجارة معدات حفر اآلبار

تجارة الحجر الصناعي  -بالجملة

يشمل صناعة المواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه بإزالة العوالق العضوية وغير العضوية كالمواد المخثرة مثل كبريتات األلمنيوم
وكلوريد الحديد ،يشمل خلط المركبات الكيماوية إلنتاج مادة أو مواد كيماوية جديدة يستفاد منها في نفس المجال.

يشمل إعادة بيع المواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه بإزالة العوالق العضوية وغير العضوية منها ويشمل ذلك المواد المخثرة مثل
كبريتات األلمنيوم وكلوريد الحديد.
يشمل تجميع األجهزة والمعدات المستخدمة في المنازل أو في المحطات الصناعية والتي تعمل على تنقية المياه وتطهيرها من الرواسب
والجراثيم مثل المرشحات العميقة ،محطات التناطح العكسي ،محطات الترشيح الفائق ،أجهزة التطهير باألشعة البنفسجية ،أجهزة األوزون،
وحدات التبادل األيوني وغيرها.

يشمل صناعة األجهزة والمعدات المستخدمة في المنازل أو في المحطات الصناعية بغرض تنقية المياه وتطهيرها من الرواسب والجراثيم مثل
المرشحات العميقة ،محطات التناطح العكسي ،محطات الترشيح الفائق ،أجهزة التطهير باألشعة البنفسجية ،أجهزة األوزون ،وحدات التبادل
األيوني وغيرها.

يشمل إعادة بيع األجهزة والمعدات المستخدمة على مستوى األجهزة المنزلية أو في المحطات الصناعية والتي تعمل على تنقية المياه
وتطهيرها من الرواسب والجراثيم بحيث تصبح صالحة لإلستهالك المنزلي أو الزراعي ،وتشمل المرشحات العميقة ،محطات التناطح العكسي،
محطات الترشيح الفائق ،أجهزة التطهير باألشعة البنفسجية ،أجهزة األوزون ،وحدات التبادل األيوني وغيرها.
يشمل المنشآت التي تقوم بتقديم اإلستشارات والخدمات الهندسية في مجال هندسة المياه والصرف الصحي والري ،ويشمل ذلك مشاريع
محطات المياه وتنقيتها وخزانات المياه ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والصرف الصحي والري.
يشمل إعادة بيع الشمع بأشكال وألوان وأحجام مختلفة والمصنوعة من شمع البرافين إلستخدامها في اإلضاءة أو الزينة.

تحليل الشبكة اإللكترونية

استضافة مواقع االنترنت

يشمل صناعة قضبان اللحام من سبائك الرصاص والقصدير أو الفلزات األخرى ذات درجة اإلنصهار المنخفضة.

يشمل إعادة بيع معدات إستخراج المياه الجوفية من باطن األرض سواء عن طريق الحفر اليدوي أو الدقاق أو الدوار.
تجارة الحجر الصناعي  -بالجملة

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

تجارة المخلفات والنفايات

تجارية

مجموعة االلكترونيات

صناعية

صناعة األجهزة واالالت

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعة الكيماويات

تجارية

تجارة الكيماويات

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

صناعية

صناعة المعدات والمحركات

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

خدمية

خدمات هندسية اخرى

تجارية

مجموعة المالبس الجاهزة

اعالم

وسائل اإلعالم الرقمية

خدمية

االستشارات  -االدارة والمعلومات

فردية  /مهنية

أنشطة خدمات المعلومات

صناعية

صناعة الشباك والحبال من القطن والمعدن

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 2

صناعية
تجارية

صناعات معدنية اخرى

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

76/78

االقتصادية  -المنطقة الحرة

ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط
02-46510

النشاط

تجارة نظم و برامج الحاسب اآللي -
بالجملة

4649008

تجارة األدوات و األواني المنزلية  -بالجملة

4662002

تجارة منتجات الحديد االساسية  -بالجملة

4662010

تجارة العلب والعبوات المعدنية  -بالجملة

4659311

تجارة المعدات واالليات الثقيلة الجديدة
 -بالجملة

وصف

يشمل بيع البرامج التطبيقية التي تصمم بناء على تحليل احتياجات المستخدم ومشاكله ،وذلك لتطبيقها في العديدمن المجاالت مثل الطب
والمحاسبة و الهندسة وغيرها ،كما يشمل البرامج المخصصة للهواتف الذكية المتضمنة للتطبيقات الخدمية والترفهية والتجارية.

هي إعادة بيع األدوات واألواني المنزلية المختلفة األنواع سواء المصنوع منها من المعادن أو الزجاج أو البالستيك أو الكريستال أو الفخار أو
السيراميك أو من الخشب ومنها القدور واألطباق واألواني واألكواب وأدوات تجهيز الطعام وغيرها بإستثناء األجهزة واألواني التي تعمل
بالكهرباء فقد صنفت ضمن النشاط  , 5134 - 06وكذلك إعادة بيع أدوات التنظيف اليدوية من مكانس ومساحات زجاج ومساحات أرضيات
وصناديق قمامة وطاوالت للكي وقوائم تجفيف المالبس وغيرها.

هي إعادة بيع منتجات الحديد نصف المصنوعة والمجهزة أو غير المجهزة من الكتل أو المقاطع أو األلواح أو القضبان أو الصفائح أو السبائك
المصنوعة من الحديد لإلستخدامات المتنوعة.
يشمل صناعة العلب والعبوات المعدنية المستخدمة في حفظ وتوزيع السلع.

هي إعادة بيع أصناف اآلليات والمعدات الثقيلة المستعملة مثل آليات وتجهيزات المصانع واآلليات والمكائن البحرية وآليات الرفع والتحميل
وغيرها.

4662004

تجارة المنتجات االساسية للمعادن غير
الحديدية  -بالجملة

4649018

تجارة األدوات المكتبية وأدوات الكتابة
والرسم  -بالجملة

4669222

تجارة كيماويات آبار النفط  -بالجملة

هي إعادة بيع األدوات المكتبية كأوراق النسخ والكتابة والدفاتر والكراريس والسجالت والبطاقات والمغلفات والمساطر والبرايات وأدوات
تثقيب الورق ولوازم حزمه وتثبيته واألختام الجاهزة وأشرطة اآلالت الكاتبة وشرائط ومواد اللصق وغيرها من األدوات المكتبية ,كما يشمل
إعادة بيع أدوات الكتابة والرسم كأقالم الكتابة بجميع أنواعها وكذلك أقالم الرسم الهندسي والتحبير واأللوان واألقالم الملونة واألحبار
وورق الرسم وغيرها.

تجارة البهارات و التوابل ومواد العطارة
 -بالجملة

تجارة البهارات و التوابل ومواد العطارة  -بالجملة

4630122

هي إعادة بيع الكتل أو المقاطع أو األلواح أو القضبان أو السبائك المصنوعة من المعادن األخرى غير الحديد كاأللمنيوم والنحاس والزنك
وغيرها من المعادن وذلك إلستخدامها في األغراض المختلفة.

يشمل إعادة بيع الكيماويات المستخدمة في العمليات المختلفة إلستخراج النفط مثل اإلنتاج ،الحث ،الحفر الحقن.

يشمل النظارات ذات العدسات الداكنة التي تستخدم لحماية العيون من أشعة الشمس الضارة أو األضواء الباهرة.

4649007

تجارة النظارات الشمسية  -بالجملة

4641107

تجارة الخيام و المظالت و الطرابيل -
بالجملة

369928

تجهيز الشعر المستعار

515212

تجارة معدات واجهزة االتصال الالسلكي

514308

تجارة االسالك والكابالت

201003

تجفيف ومعالجة االخشاب

202301

صناعة الصناديق واالوعية الخشبية

202205

صناعة بكرات الكابالت الخشبية

يشمل صناعة الصناديق واألقفاص والبراميل وغيرها من االوعية الخشبية ،كما يشمل االوعية المصنوعة من الجريد والخيزران والغاب والخوص
وما شابهها.

202203

صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية

يشمل صناعة المنتجات الخشبية الالزمة العمال التصميم الداخلي (الديكور) كالحواجز الخشبية (المشربيات) والقواطع الخشبية وحواجز الساللم
والشرفات ،والنعالت الخشبية ،واألقواس الخشبية وغيرها من المنتجات الخشبية المماثلة ما عدا األثاث والتركيبات بأنواعها.

يشمل تجارة الخيام والمظالت الدائمة والمؤقتة المصنوعة من األنسجة أو البالستيك للواقية من أشعة الشمس أو المطر والمستخدمة في
المحال التجارية أو األبنية أو الطرقات أوغيرها ،وكذلك والطرابيل المستخدمة في تغطية البضائع المخزنة في األماكن المكشوفة أو تغطية
البضائع المحمولة على المركبات أو لتغطية المركبات نفسها ،كما يشمل تركيب هذه األدوات في األماكن المذكورة.

يشمل تجهيز الشعر المستعار للرجال والنساء سواء على شكل باروكات جاهزة أو خصل مكملة للشعر وذلك من الشعر الطبيعي والصناعي
المستورد ،ويشمل القيام بجميع العمليات الالزمة من حياكة وتجميع وتشكيل وغسل وغيره.

هي إعادة بيع أجهزة االتصال والتخاطب الالسلكية عن بعد ،ويشمل ذلك الوحدات المتحركة منها ،وكذلك المعدات الثابتة كمعدات وأجهزة
ارسال الرسائل الهاتفية وتنظيم التخاطب بين الوحدات المتحركة بواسطتها ،كما يشمل هذا النشاط إعادة بيع معدات المحطات األرضية
الستقبال المعلومات أو االتصاالت أو غير ذلك من أنواع االرسال واإلتصاالت الموجهة بواسطة األقمار الصناعية.

هو إعادة بيع األسالك والكابالت الموصلة المعزولة منها وغير المعزولة ويشمل ذلك الكابالت واألسالك المستخدمة في التوصيل
الكهربائي ،كما يشمل أسالك الهواتف والكابالت وغيرها باستثناء أسالك األلياف البصرية حيث صنفت تحت النشاط رقم (.)5136-15

يشمل العمليات التي تدخل على األخشاب المأخوذة من األشجار وذلك لجعلها صالحة لإلستخدام في مجال اإلنشاءات أو في المجاالت
المعمارية مثل صناعة األثاث والتركيبات الداخلية واألبواب ،ويشمل ذلك تجفيف األخشاب لتقليل نسبة رطوبتها عن طريق أشعة الشمس ثم
األفران المعدة لذلك ويتم التجفيف تبعا للغرض من اإلستعمال.

يشمل صناعة الكابالت الخشبية إلستخدامها في تجميع الكابالت واالسالك

نوع الرخصة

مجموعة النشاط

تجارية

مجموعة االلكترونيات

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

تجارية

بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 4

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 4

تجارية

بيع المعادن وركازات المعادن بالجملة

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

تجارية

تجاريـ ـ ـ ــة 3

صناعية

صناعة اللوازم الشخصية

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة الكهربائيات

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث
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ة
سالخيم 
قرأ 
قائمة األنشطة التجارية مناط 
رمز النشاط

النشاط

201002

صناعة المنصات النقالة الخشبية

514329

تجارة المنتجات الخشبية

351201

صناعة السفن والقوارب الخشبية

512112

تجارة الصوف والشعر

261003

صناعة الصوف الزجاجي

515904

تجارة معدات ومكائن الورش وقطع
غيارها

514209

تجارة عدد وادوات الورش

9312014

نادي مصارعة

هي إعادة بيع العدد واألدوات كالمطارق والمبارد واألزاميل والمناشير والكماشات وكذلك المستلزمات التي تستخدم في الورش كأقطاب
وأسياخ اللحام والقطع المستبدلة لها ولوازمها وغير ذلك من العدد التي تستخدم في الورش كورش النجارة أو الحدادة ،أو إصالح السيارات أو
صياغة الذهب والمعادن الثمينة وغيرها.

171102

صباغة الخيوط والمنسوجات وتجهيزها

9312020

نادي يوجا

يشمل صباغة خيوط الحياكة وتجهيزها لالستخدام في أغرض صناعة المالبس الجاهزة كما يشمل صابغة المنسوجات واألقمشة القطنية
والصوفية أو غيرها وتجهيزها لالستخدام في أغراض القص والتفصيل والحياكة أو في أغراض صناعة المالبس الجاهزة.

2012001

صناعة االسمدة العضوية

202201

04-1520

749967

صناعة االبواب والنوافذ الخشبية

وصف

يشمل صناعة األبواب والنوافذ ولوازمها من األخشاب ،التقليدية منها والمضادة للرصاص و المقاومة لإلنفجارات.

يشمل صناعة القطع واأللواح الخشبية التي تستخدم كقاعدة أرضية لحمل المعدات أو البضائع المنقولة واألحوية وما إليها باختالف أحجامها
واستخداماتها وذلك في المصانع أو في عنابر التخزين والشحن أو غير ذلك.

هي إعادة بيع المنتجات المصنوعة من الخشب أو من المواد الخشبية كاألبواب والنوافذ وحواجز الساللم والمشربيات ولوازم الديكورات
الداخلية وغيرها.

يشمل المنشآت التي يقوم نشاطها على تشييد السفن والقوارب الخشبية وبنائها سواء التقليدية منها كسفن نقل البضائع والركاب وسفن
الصيد وقوارب نقل الركاب (العبرات) ،والقوارب الرياضية ،أو السفن والقوارب الحديثة منها والمصنوعة بكاملها من الخشب ،كما يشمل ذلك
عمليات اصالحها أو إعادة بنائها أو صيانتها.

هي إعادة بيع أصواف الحيوانات وأشعارها وأوبارها بعد جزها ،وقبل إجراء أية عمليات تحويلية أو صناعية عليها ،كما يشمل ذلك إعادة بيع ريش
الطيور.

يشمل صناعة الصوف الزجاجي عن طريق صهر خليط من الرمل والزجاج وتحويله إلى ألياف على شكل ألواح وشرائح غير قابلة لإلحتراق وعازلة
للحرارة وذلك إلستخدامه في مجاالت البناء المختلفة لحشو فراغات الحوائط المزدوجة وعزل األسطح والجدران وأنابيب التكييف والتبريد
ومواسير المياه الساخنة والغاليات.
هي إعادة بيع المعدات والمكائن واألجهزة التي تستخدم في الورش لألغراض المختلفة كمعدات القطع واللحام وضبط التوازن وقياس
الضغط وغيرها من المكائن واألجهزة التي تستخدم داخل الورش كورش النجارة والحدادة والخراطة وتصليح السيارات وتصليح األجهزة
اإللكترونية وغيرها من الورش.

نادي مصارعة

نادي يوجا

نوع الرخصة
صناعية

مجموعة النشاط

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

صناعية

صناعة االخشاب ومنتجاتها واالثاث

تجارية

تجارة مواد البناء

صناعية

صناعه واصالح السفن

تجارية

تجارة الجلود الخام وبقايا الحيوانات

صناعية

صناعة الزجاج

تجارية

تجارة المعدات الميكانيكية والهندسية

تجارية

تجارة مواد البناء

خدمية

النوادي الرياضية

صناعية

صناعة النسيج ومنتجاتها

خدمية

النوادي الرياضية

صناعة اللبن الرائب (الزبادي)

يشمل صناعة اللبن الرائب عن طريق إضافة البكتريا النافعة للبن حتى يتخمر ويتحول إلى زبادي ثم تتم إضافة السكر والفواكه والمواد األخرى.

صناعية

الصناعات الغذائية

إدارة المطاعم

إدارة المطاعم

خدمية

ادارة المنشات والمرافق

صناعة االسمدة العضوية

صناعية

صناعة االعالف واالسمدة
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