
 قائمة األنشطة التجارية 
شركة محلية



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.

تنبيه هام
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النشاطنوع الرخصةرمز النشاطالنشاطنوع الرخصةرمز النشاط
ادارة السفن وتشغيلهامهنيــــــــــة5222005

ادارة الطائرات وتشغيلهامهنيــــــــــة5223003

ادارة العمليات التسويقيةمهنيــــــــــة7320002

ادارة المطاعممهنيــــــــــة8211004

ادارة اليخوت وتسييرهامهنيــــــــــة9329005

ادخال وامداد محتويات مواقع الشبكة المعلوماتيةمهنيــــــــــة6311007

استثماروتطوير المشروعات العقارية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499004

استشارات ادارة المشاريع االنشائيةمهنيــــــــــة7110920

استشارات ادارة المشاريع الزراعيةمهنيــــــــــة7110922

استشارات ادارة المشاريع الصناعيةمهنيــــــــــة7110921

استشارات التجهيزات الفنية والتقنيةمهنيــــــــــة7020026

استشارات التحكم في الصوت والضجيج واالهتزازتمهنيــــــــــة7110713

استشارات التحكيم للمشاريع الهندسيةمهنيــــــــــة7110955

استشارات الجودة والمعايرة والتقييسمهنيــــــــــة7020006

استشارات الرهنمهنيــــــــــة6619006

استشارات السالمة والصحة المهنيةمهنيــــــــــة7020018

استشارات السالمه الغذائية مهنيــــــــــة7020025

استشارات الطب الشرعيمهنيــــــــــة7020013

استشارات الطيرانمهنيــــــــــة5229012

استشارات الفندقيةمهنيــــــــــة7020004

استشارات الفنون الجميلةمهنيــــــــــة7020015

استشارات الكشف علي االنشاءات لألبنية والتجهيزات الصناعيةمهنيــــــــــة7120013

استشارات الموارد البشريةمهنيــــــــــة7020008

استشارات الهندسة الفيزائيةمهنيــــــــــة7110943

استشارات الهندسة المساحيةمهنيــــــــــة7110901

استشارات الهندسة النوويةمهنيــــــــــة7110944

استشارات الهندسية في البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعيمهنيــــــــــة7110404

استشارات الهندسية في نقل وتوزيع المياهمهنيــــــــــة7110110

استشارات الهندسية في وسائل االعالممهنيــــــــــة7110109

استشارات انظمة النقل المتحركةمهنيــــــــــة7110712

استشارات تخطيط موارد المنشأتمهنيــــــــــة7020010

استشارات تصميم السلعمهنيــــــــــة7110939

استشارات تعليميةمهنيــــــــــة8550001

استشارات تقنية المعلوماتمهنيــــــــــة6202003

استشارات ثقافيةمهنيــــــــــة9101002

استشارات حساب وحصر الكميات للمشاريع الهندسيةمهنيــــــــــة7110907

استشارات عقاريةمهنيــــــــــة6820005

استشارات فنية لتنفيذ مجسمات االبنية والنماذج الهندسيةمهنيــــــــــة7110936

استشارات فنية للرسم واالخراج المعماريمهنيــــــــــة7110937

استشارات فى الهندسة المدنيةمهنيــــــــــة7110205

استشارات فى الهندسة المعماريةمهنيــــــــــة7110202

استشارات فى الهندسية االلكترونيةمهنيــــــــــة7110104

استشارات فى الهندسية الميكانيكيةمهنيــــــــــة7110106

استشارات فى هندسة األتصاالتمهنيــــــــــة7110114

استشارات في ادارة المشاريع الهندسيةمهنيــــــــــة7110919

استشارات في الخدمات المصرفيةمهنيــــــــــة6619002

استشارات في المالحة الجوية وخدمات االتصاالت للطيران المدنيمهنيــــــــــة7110953

استشارات في الهندسة الكهربائيةمهنيــــــــــة7110903

استشارات في مجال االنظمة االمنيةمهنيــــــــــة7110906

استشارات في مجال العالقات العامةمهنيــــــــــة7020001

استشارات في هندسة الموانئ البحرية والنقل البحريمهنيــــــــــة7110601

استشارات معالجة المخلفات والنفاياتمهنيــــــــــة7020009

استشارات مقاومة اآلفاتمهنيــــــــــة7020011

استشارات موسيقيةمهنيــــــــــة7020016

استشارات هندسة اجهزة الطيرانمهنيــــــــــة7110942

استشارات هندسة استخالص الغازاتمهنيــــــــــة7110949

استشارات هندسة االجهزة االلكترونيةمهنيــــــــــة7110924

استشارات هندسة االساسات وميكانيكا التربةمهنيــــــــــة7110916

استشارات هندسة األنتاج الصناعيمهنيــــــــــة7110925

استشارات هندسة اآلليات الثقيلةمهنيــــــــــة7110946

استشارات هندسة البتروكيماوياتمهنيــــــــــة7110952

استشارات هندسة البترول والهندسة الكيماويةمهنيــــــــــة7110406

استشارات هندسة التخطيط المساحي والتصوير الجوي ونظم ادارة المعلوماتمهنيــــــــــة7110111

استشارات هندسة التصنيع والموادمهنيــــــــــة7110933

استشارات هندسة التكييف والتبريد والتدفئة والتهويةمهنيــــــــــة7110926

استشارات هندسة الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيوميكانيكمهنيــــــــــة7110931
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النشاطنوع الرخصةرمز النشاطالنشاطنوع الرخصةرمز النشاط
استشارات هندسة الحفر والمخزون واألنتاجمهنيــــــــــة7110938

استشارات هندسة السالمة والوقاية من الحريقمهنيــــــــــة7110957

استشارات هندسة السياراتمهنيــــــــــة7110951

استشارات هندسة الطيرانمهنيــــــــــة7110928

استشارات هندسة القوي الميكانيكيةمهنيــــــــــة7110929

استشارات هندسة القوي والتحكم اآلليمهنيــــــــــة7110923

استشارات هندسة اللدائنمهنيــــــــــة7110935

استشارات هندسة المرورمهنيــــــــــة7110706

استشارات هندسة المساحة البحريةمهنيــــــــــة7110508

استشارات هندسة المساحة الجيوديسيةمهنيــــــــــة7110940

استشارات هندسة المعادنمهنيــــــــــة7110934

استشارات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجيةمهنيــــــــــة7110405

استشارات هندسة بناء السفنمهنيــــــــــة7110911

استشارات هندسة تركيب الخاماتمهنيــــــــــة7110950

استشارات هندسة تكرير البترولمهنيــــــــــة7110932

استشارات هندسة معدات المناجم والتعدينمهنيــــــــــة7110930

استشارات هندسة ميكانيكا االالتمهنيــــــــــة7110945

استشارات هندسة ميكانيكا السوائلمهنيــــــــــة7110927

استشارات هندسة وحدات تكرير البترولمهنيــــــــــة7110948

استشارات هندسية فى ادارة عمليات الموانيءمهنيــــــــــة7110602

استشارات هندسية فى استصالح األراضي وتحسين التربةمهنيــــــــــة7110913

استشارات هندسية فى اإلسكانمهنيــــــــــة7110206

استشارات هندسية فى األرصاد الجويةمهنيــــــــــة7110912

استشارات هندسية فى الصناعات الغذائيةمهنيــــــــــة7110305

استشارات هندسية فى المباني العامةمهنيــــــــــة7110203

استشارات هندسية فى المرافق العامة والخدماتمهنيــــــــــة7110101

استشارات هندسية فى المنشأت الكهربائيةمهنيــــــــــة7110103

استشارات هندسية فى المنشآت التعليميةمهنيــــــــــة7110204

استشارات هندسية فى إنارة الشوارعمهنيــــــــــة7110115

استشارات هندسية فى بناء انابيب خزانات البترول والغازمهنيــــــــــة7110947

استشارات هندسية فى محطات الطاقةمهنيــــــــــة7110107

استشارات هندسية فى محطات تحلية المياهمهنيــــــــــة7110105

استشارات هندسية فى نقل وتوزيع الطاقةمهنيــــــــــة7110108

استشارات هندسية في اعمال الحفر واالستصالحمهنيــــــــــة7110708

استشارات هندسية في االعمال المدنية والمواصالتمهنيــــــــــة7110701

استشارات هندسية في االعمال الميكانيكية والكهربائيةمهنيــــــــــة7110102

استشارات هندسية في االنفاقمهنيــــــــــة7110707

استشارات هندسية في التحكم في تلوث البيئة ووسائل حمايتهامهنيــــــــــة7110910

استشارات هندسية في التخطيط االقليميمهنيــــــــــة7110502

استشارات هندسية في التخطيط البيئيمهنيــــــــــة7110914

استشارات هندسية في التخطيط الحضريمهنيــــــــــة7110503

استشارات هندسية في التخطيط الريفيمهنيــــــــــة7110504

استشارات هندسية في التخطيط العمراني الشاملمهنيــــــــــة7110501

استشارات هندسية في التصميم الداخليمهنيــــــــــة7110201

استشارات هندسية في الثروة الحيوانيةمهنيــــــــــة7110917

استشارات هندسية في الجسورمهنيــــــــــة7110704

استشارات هندسية في الحاسب االليمهنيــــــــــة7110902

استشارات هندسية في الخدمات الطبية والمختبراتمهنيــــــــــة7110113

استشارات هندسية في الزراعة والثروة السمكيةمهنيــــــــــة7110904

استشارات هندسية في الزراعة والميكنة الزراعيةمهنيــــــــــة7110915

استشارات هندسية في السدود واالعمال الهيدروليكية والجيولوجيهمهنيــــــــــة7110710

استشارات هندسية في الصرف الصحي وجمع المياه المهدرة والتخلص منهامهنيــــــــــة7110112

استشارات هندسية في الطاقة البديلة والبحوثمهنيــــــــــة7110403

استشارات هندسية في الطرقمهنيــــــــــة7110702

استشارات هندسية في الطرق الداخليةمهنيــــــــــة7110703

استشارات هندسية في المحافظة على الطاقةمهنيــــــــــة7110407

استشارات هندسية في المطارات والنقل الجويمهنيــــــــــة7110709

استشارات هندسية في تجميل وتنسيق المواقعمهنيــــــــــة7110507

استشارات هندسية في تحليل المطالباتمهنيــــــــــة7110954

استشارات هندسية في تخطيط التنميةمهنيــــــــــة7110956

استشارات هندسية في تخطيط المرور ووسائل النقلمهنيــــــــــة7110505

استشارات هندسية في تخطيط مناطق االسنجمام والترفيه السياحيمهنيــــــــــة7110506

استشارات هندسية في تسهيالت الشحن والتفريغ والتخزينمهنيــــــــــة7110905

استشارات هندسية في حصر التربة وتصنيفهامهنيــــــــــة7110909

استشارات هندسية في دراسات الجدوىمهنيــــــــــة7110908

استشارات هندسية في مراقبة الحركات التكتونية والصدوع األرضيةمهنيــــــــــة7110960
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استشارات هندسية في مساحة االراضيمهنيــــــــــة7110714

استشارات هندسية في منشآت النفط والغازمهنيــــــــــة7110401

استشارات هندسية في نقل الغاز والنفطمهنيــــــــــة7110402

استشارات هندسية في وسائل النقل العاممهنيــــــــــة7110705

استشارات والدراسات االعالميةمهنيــــــــــة7020005

استشارات ودراسات اداريةمهنيــــــــــة7020003

استشارات ودراسات الجدوي االقتصاديهمهنيــــــــــة7020002

استشارات ودراسات تسويقيةمهنيــــــــــة7320001

استشارات ودراسات رياضيةمهنيــــــــــة7020017

استشارت هندسية في الترميم والمحافظة علي االثارمهنيــــــــــة7110918

استضافة مواقع االنترنت ) الويب (مهنيــــــــــة6311004

استعادة المواد الكيميائية من النفايات الكيميائيةصنــــــــاعيـــة3830913

استيرادتجاريــــــــة4610008

اعمال تجفيف االراضيمهنيــــــــــة4312002

اعمال تجميع النفايات المعدنيةمهنيــــــــــة3811003

اعمال تجميع زيوت التزليق المستعملةمهنيــــــــــة3812001

االرشفة الضوئيةمهنيــــــــــة6311008

االستثمار في االموال الخاصةتجاريــــــــة6499013

االستثمار في المشروعات التجارية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499001

االستثمار في المشروعات الترفيهية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499006

االستثمار في المشروعات السياحية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499005

االستثمار في المشروعات الصناعية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499002

االستثمار في مشروعات البنية التحتية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499007

االستثمار في مشروعات الخدمات التعليمية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499010

االستثمار في مشروعات الخدمات الصحية و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499009

االستثمار في مشروعات الطاقة و تأسيسها و ادارتهاتجاريــــــــة6499008

االستشارات الضريبيةمهنيــــــــــة6920002

االستشارات المالية والتحليل الماليمهنيــــــــــة6619001

االستشارات الهندسة للمبانى الخضراءمهنيــــــــــة7110207

االستشارات في مجال المنتجات االستهالكيةمهنيــــــــــة7110307

االستشارات في مجال معدات وأجهزة الحاسب األليمهنيــــــــــة6202002

االستشارات والتخطيط الصحيمهنيــــــــــة7020014

االستشارات والدراسات والبحوث البيئيةمهنيــــــــــة7210002

االستشارات والدراسات والبحوث الجيولوجية والجيوفيزيائيةمهنيــــــــــة7210004

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال الطاقة المتجددةمهنيــــــــــة7210005

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال العلوم القانونيةمهنيــــــــــة7220005

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم االجتماعمهنيــــــــــة7220002

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم االقتصادمهنيــــــــــة7220001

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم األثارمهنيــــــــــة7220003

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم األداب والفنونمهنيــــــــــة7220006

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم اللغاتمهنيــــــــــة7220004

االستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسيةمهنيــــــــــة7210001

اإلستشارات البيطريةمهنيــــــــــة7500006

اإلستشارات التراثيةمهنيــــــــــة7020024

اإلستشارات الصيدالنيةمهنيــــــــــة7020027

األستثمار في المشروعات الرياضية وتأسيسها وإداراتهاتجاريــــــــة6499011

األستشارات والبحث والتطوير فى مجال تقنيات التعليممهنيــــــــــة7220007

البحث والتطوير التجريبي في مجال الطيرانمهنيــــــــــة7210107

التجميل بالليزرمهنيــــــــــة8690029

التخزين المبردمهنيــــــــــة5210004

التخزين في صوامعمهنيــــــــــة5210001

التخزين في مخازن عامةمهنيــــــــــة5210002

التسويق والترويج للغاز الطبيعيتجاريــــــــة7310021

التسويق والترويج للمنتجات البتروكيماويةتجاريــــــــة7310019

التسويق والترويج للمنتجات الزجاجيةتجاريــــــــة7310020

التسويق والترويج للمنتجات واللدائن البالستيكيةتجاريــــــــة7310018

التصوير للمشروعات االنشائيةمهنيــــــــــة7420012

التطوير التكنولوجي لالنظمة الداخلية الدقيقة الخاصة بالطائراتمهنيــــــــــة7210106

التعدين البحرىصنــــــــاعيـــة0899001

التعليم االبتدائي العاممهنيــــــــــة8510002

التعليم اإلعدادي )المتوسط(مهنيــــــــــة8510003

التعليم الثانوى الفندقيمهنيــــــــــة8522005

التعليم الثانويمهنيــــــــــة8521001

التعليم الثانوي التجاريمهنيــــــــــة8522002

التعليم الثانوي الدينيمهنيــــــــــة8522004

التعليم الثانوي الزراعيمهنيــــــــــة8522003
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النشاطنوع الرخصةرمز النشاطالنشاطنوع الرخصةرمز النشاط
التعليم الثانوي الصناعيمهنيــــــــــة8522001

التعليم الثانوي الطبي )التمريض(مهنيــــــــــة8522006

التقشير الصناعي للبطاطسصنــــــــاعيـــة1030004

التنظيف الجاف للمالبس والستائر والمفارش والبطاطين والسجاد ) بالبخار (مهنيــــــــــة9601005

الخدمات األدارية لرجال االعمالمهنيــــــــــة8299004

الخدمات واإلستشارات االحصائيةمهنيــــــــــة7320003

الدراسات والبحوث الصيدالنيةمهنيــــــــــة7210003

الدليل االلكتروني وبناء المجمعات االلكترونيةمهنيــــــــــة6311005

الطب التكامليمهنيــــــــــة8690019

الطب اليونانيمهنيــــــــــة8690020

الطالء بالمعادنمهنيــــــــــة2592001

الطالء بالمواد الغير معدنية للمعادنصنــــــــاعيـــة2592009

العالج باألعشاب الطبيةمهنيــــــــــة8690013

العالج باألوزونمهنيــــــــــة8690028

العالج بالحجامةمهنيــــــــــة8690027

العمليات التحضيرية على ألياف النسيجصنــــــــاعيـــة1311001

الفحص الفنى لألجهزة والمعدات األلكترونيةمهنيــــــــــة7120010

الفحص الفني للمركبات والمعدات واآللياتمهنيــــــــــة7120009

الوخز باالبر الصينيةمهنيــــــــــة8690012

الوساطة التجارية في قطاع الطيرانتجاريــــــــة5229015

الوساطة في بيع العقارات وشرائهامهنيــــــــــة6820004

انتاج قطران الفحم الخام والليغنيتصنــــــــاعيـــة1910002

إجراء عمليات التحويل بالعملة المحلية والعمالت األجنبيةتجاريــــــــة6612007

إدارة الفنادقتجاريــــــــة8211001

إدارة حقوق الملكية الفكريةمهنيــــــــــة7740001

إدارة وتشغيل المصـــانعمهنيــــــــــة8211012

إزالة الصدأ عن المعادنمهنيــــــــــة3319906

إستخالص الغازات من مكبات النفاياتمهنيــــــــــة3821003

إستشارات األدلة الجنائيةمهنيــــــــــة6910007

إستشارات األمن اإللكترونيمهنيــــــــــة6202006

إستشارات الرهن العقارىمهنيــــــــــة6619007

إستشارات السلوك الحيوانىمهنيــــــــــة7500007

إستشارات الطاقة األشعاعيةمهنيــــــــــة7110958

إستشارات المشترياتمهنيــــــــــة7020023

إستشارات تطوير المشاريعمهنيــــــــــة7020020

إستشارات خدمات بحريةمهنيــــــــــة7020037

إستشارات ألسر األطفال ذوي اإلحتياجات الخاصةمهنيــــــــــة8890004

إستشارات ودراسات اعالنيةمهنيــــــــــة7310017

إستعادة المطاط من اإلطارات المستعملةمهنيــــــــــة3830908

إعادة تجديد وتصنيع اإلطاراتصنــــــــاعيـــة2211003

إعادة تدوير المعدات الكهربائية واإللكترونية المستهلكةمهنيــــــــــة3830106

إعادة تعبئة أحبار الطباعةمهنيــــــــــة8292010

إعادة تعبئة و تحضير االجبانمهنيــــــــــة8292008

إعداد أعالف)وحيدة( غير مخلوطة لحيوانات المزارعصنــــــــاعيـــة1080005

إنتاج )توليد( الطاقة الكهربائيةصنــــــــاعيـــة3510001

إنتاج األشكال األولية للصلبصنــــــــاعيـــة2410102

إنتاج األلومينيوم من تنقية المخلفات بالتحليل الكهربائيصنــــــــاعيـــة2420004

إنتاج البيضمهنيــــــــــة0146002

إنتاج الثلجصنــــــــاعيـــة3530003

إنتاج السبائك الحديديةصنــــــــاعيـــة2410101

إنتاج السماد من المواد العضويةمهنيــــــــــة3821006

إنتاج الصور عديدة األبعاد )الهولو غرام(مهنيــــــــــة7420010

إنتاج الغاز وتوزيعهصنــــــــاعيـــة3520001

إنتاج الفحم النباتي وتعبئتهمهنيــــــــــة0220001

إنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثالثي األبعادمهنيــــــــــة7420002

إنتاج المنتجات من فضالت إنتاج الزيوتصنــــــــاعيـــة1040901

إنتاج المياه المعبأةصنــــــــاعيـــة1104201

إنتاج الوقود من المخلفات العضويةمهنيــــــــــة3821002

إنتاج أحجار كريمة وأحجار شبه كريمة مشغولةصنــــــــاعيـــة3211003

إنتاج أكسيد األلومينيوم - ألوميناصنــــــــاعيـــة2420003

إنتاج زيت الوقود وغازات مصافي النفطصنــــــــاعيـــة1920001

إنتاج غاز االستصباحصنــــــــاعيـــة3520002

إنتاج مركزات عصير من الفاكهة والخضر الطازجةصنــــــــاعيـــة1030010

إنتاج منتجات األسماك واألغذية البحريةصنــــــــاعيـــة1020002

إنتاج منتجات الُبنصنــــــــاعيـــة1079026

إنتاج منتجات اللحومصنــــــــاعيـــة1010102
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عة من المعادن الثمينةصنــــــــاعيـــة2420006 إنتاج منتجات شبه مصنَّ

إنتاج منتجات لحوم الدواجنصنــــــــاعيـــة1010902

إنتاج وتنقية المعادن الثمينةصنــــــــاعيـــة2420005

إنتاج وتوزيع البخار والمياه الساخنةصنــــــــاعيـــة3530001

إنتاج ورق التغليف المصنوع من األلومينيومصنــــــــاعيـــة2420010

إنجاز مشاريع مرافق الصناعات البتروكيماويةمهنيــــــــــة0910011

إنشاء البنية التحتية لتقنية المعلوماتمهنيــــــــــة6209001

أستشارات أجتماعيةمهنيــــــــــة8890003

أستشارات جدولة القروضمهنيــــــــــة6619004

أستشارات هندسية فى الصناعات التعدينيةمهنيــــــــــة7110302

أستشارات هندسية فى الصناعات الكيميائيةمهنيــــــــــة7110301

أستشارات هندسية فى الصناعات المعدنيةمهنيــــــــــة7110306

أستشارات هندسية فى صناعة االالت والمنتجات الصناعيةمهنيــــــــــة7110303

أستشارات هندسية في نظم ادارة المعلوماتمهنيــــــــــة7110117

أعمال التكسيةمهنيــــــــــة4330021

أعمال الحفر والردممهنيــــــــــة4312004

أعمال تجميع النفايات العضويةمهنيــــــــــة3811005

أعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتهامهنيــــــــــة4322008

أعمال تشكيل الصابونمهنيــــــــــة9609019

أعمال تنفيذ النماذج و المجسماتمهنيــــــــــة9000905

أعمال تنفيذ و تركيب الوحدات اإلنشائية مسبقة الشدمهنيــــــــــة4100007

أمتالك رؤوس األموال للشركات التابعةتجاريــــــــة6420001

أنتاج الصور الفوتوغرافية التجاريةمهنيــــــــــة7420001

أنتاج الصوف الخاممهنيــــــــــة0144002

بقالةتجاريــــــــة4711003

بناء السفن التجاريةصنــــــــاعيـــة3011101

بناء قوارب الصيد والسفن التي تعمل كمصانع لتجهيز األسماكصنــــــــاعيـــة3011104

بيع وشراء العمالت األجنبية )محالت الصرافة(تجاريــــــــة6612005

بيوت العطالتتجاريــــــــة5510008

تبييض وصبغ المنسوجات ومايتعلق بهاصنــــــــاعيـــة1313001

تجارات شمعات )مرشحات مياه ( - بالجملةتجاريــــــــة4663030

تجارة اثاث المدارس و المستشفيات والمختبرات - بالجملةتجاريــــــــة4659909

تجارة اجهزة البيطرة وادواتها - بالجملةتجاريــــــــة4659931

تجارة اجهزة التبريد التكييف - المركزية - بالجملةتجاريــــــــة4659105

تجارة اجهزة التبريد التكييف - وحدات - بالجملةتجاريــــــــة4659106

تجارة اجهزة الحاسب اآللي ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4651001

تجارة اجهزة الرادارات - بالجملةتجاريــــــــة4652015

تجارة اجهزة و معدات تربية الدواجن )المزارع ( - بالجملةتجاريــــــــة4659957

تجارة اجهزة وادوات ترشيد الطاقة ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659967

تجارة اجهزة ومعدات االنذار والمراقبة - بالجملةتجاريــــــــة4659962

تجارة احذية االطفال - بالجملةتجاريــــــــة4641903

تجارة ادوات االنارة و لوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649004

تجارة ادوات الرباط ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659953

تجارة ادوات القطع - بالجملةتجاريــــــــة4649006

تجارة ادوات ومستلزمات المناحل - بالجملةتجاريــــــــة4653007

تجارة اسطوانات الغاز الفارغة - بالجملةتجاريــــــــة4662014

تجارة اشباه المقطورات المستعملةتجاريــــــــة4510906

تجارة اطارات السيارات ولوازمهاتجاريــــــــة4530005

تجارة اطارات الشاحنات ولوازمهاتجاريــــــــة4530006

تجارة اطارات المعدات واألليات الثقيلة ولوازمهاتجاريــــــــة4530007

تجارة اعمدة االنارة - بالجملةتجاريــــــــة4662016

تجارة اغذية الحيوانات والطيور - بالجملةتجاريــــــــة4630131

تجارة افالم ومواد التصوير الفوتوغرافي - بالجملةتجاريــــــــة4649049

تجارة اقمشة الستائر والتنجيد - بالجملةتجاريــــــــة4641109

تجارة االت تهيئة اللحوم واالسماك وتجهيزها - بالجملةتجاريــــــــة4659937

تجارة االثاث المكتبي - بالجملةتجاريــــــــة4659908

تجارة االجهزة االلكترونية الدقيقة - بالجملةتجاريــــــــة4652003

تجارة االجهزة واالدوات الخاصة باألسترخاء والتدليك  - بالجملةتجاريــــــــة4649068

تجارة االحبار و مواد الطباعة - بالجملةتجاريــــــــة4669216

تجارة االحذية الرياضية - بالجملةتجاريــــــــة4641904

تجارة االحذية الطبية - بالجملةتجاريــــــــة4641905

تجارة االحذية المهنية - بالجملةتجاريــــــــة4641906

تجارة االحذية النسائية - بالجملةتجاريــــــــة4641902

تجارة االحماض و القلويات - بالجملةتجاريــــــــة4669213

تجارة االخشاب - بالجملةتجاريــــــــة4663001

تجارة االدوات الرياضية - بالجملةتجاريــــــــة4649044
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تجارة االدوات و االوانى - بالجملةتجاريــــــــة4649008

تجارة االدوات والمستلزمات الطبية العالجية والجراحية - بالجملةتجاريــــــــة4649048

تجارة االرز - بالجملةتجاريــــــــة4630133

تجارة االسفنج الصناعي - بالجملةتجاريــــــــة4669902

تجارة االسالك المعدنية - بالجملةتجاريــــــــة4662015

تجارة االسالك والكابالت - بالجملةتجاريــــــــة4663022

تجارة االسمدة العضوية و المصلحات الزراعية - بالجملةتجاريــــــــة4669225

تجارة االشرطة واالقراص السمعية والبصرية الفارغة - بالجملةتجاريــــــــة4652013

تجارة االشغال البالستيكية لالبنية - بالجملةتجاريــــــــة4663033

تجارة االطارات المستعملةتجاريــــــــة4530016

تجارة االغذية المجففة - بالجملةتجاريــــــــة4630130

تجارة االلواح البالستيكية - بالجملةتجاريــــــــة4669913

تجارة االنابيب و المواسير - بالجملةتجاريــــــــة4663018

تجارة االنسجة واأللياف للعمليات االنشائية المتخصصة - بالجملةتجاريــــــــة4663032

تجارة األبقار - بالجملةتجاريــــــــة4620201

تجارة األبل - بالجملةتجاريــــــــة4620203

تجارة األبواب المقاومة للحريق - بالجملةتجاريــــــــة4663039

تجارة األثاث المنزلي - بالجملةتجاريــــــــة4649061

تجارة األجزاء االضافية للسياراتتجاريــــــــة4530011

تجارة األجهزة االلكترونية المتخصصة في مجاالت التنقيب والتصوير - بالجملةتجاريــــــــة4652004

تجارة األجهزة السمعية و المرئية و التسجيل ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649001

تجارة األجهزة الفوتوغرافية و البصرية - بالجملةتجاريــــــــة4649017

تجارة األجهزة والمعدات األمنية - بالجملةتجاريــــــــة4659949

تجارة األجهزة والمعدات المصرفية والنقدية - بالجملةتجاريــــــــة4659947

تجارة األحذية الرجالية - بالجملةتجاريــــــــة4641901

تجارة األحواض ومعدات عرض األسماك والحيوانات البحرية - بالجملةتجاريــــــــة4659939

تجارة األدوات الصحية وتمديداتها - بالجملةتجاريــــــــة4663004

تجارة األدوات الكهربائية وتمديداتها - بالجملةتجاريــــــــة4663010

تجارة األدوات المكتبية وأدوات الكتابة والرسم - بالجملةتجاريــــــــة4649018

تجارة األدوية البيطرية - بالجملةتجاريــــــــة4649064

تجارة األدوية الطبية - بالجملةتجاريــــــــة4669201

تجارة األسبست - بالجملةتجاريــــــــة4663043

تجارة األسقف المعلقة - بالجملةتجاريــــــــة4663012

تجارة األسماك و األغذية البحرية المجمدة - بالجملةتجاريــــــــة4630116

تجارة األسماك و األغذية البحرية المملحة و المحفوظة - بالجملةتجاريــــــــة4630117

تجارة األسماك و الحيوانات البحرية الطازجة - بالجملةتجاريــــــــة4630115

تجارة األسماك و الحيوانات البحرية للزينة - بالجملةتجاريــــــــة4620906

تجارة األسمدة الكيماوية - بالجملةتجاريــــــــة4669203

تجارة األسمنت والجبس - بالجملةتجاريــــــــة4663002

تجارة األطقم الصحية للحمامات ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4663042

تجارة األعالف - بالجملةتجاريــــــــة4620108

تجارة األعالم والسوارى- بالجملةتجاريــــــــة4641106

تجارة األغنام - بالجملةتجاريــــــــة4620202

تجارة األفران العالية والمصاهر - بالجملةتجاريــــــــة4659942

تجارة األكياس القابلة للتحلل الحرارى - بالجملةتجاريــــــــة4669916

تجارة األالت واألدوات الموسيقية ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649019

تجارة األلبان و منتجاتها - بالجملةتجاريــــــــة4630107

تجارة األلعاب ولعب األطفال - بالجملةتجاريــــــــة4649023

تجارة اآلالت الحاسبة واإلحصائية ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659933

تجارة اآلالت الكاتبة والناسخة ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659934

تجارة البذور والتقاوى - بالجملةتجاريــــــــة4620104

تجارة البراميل المعدنية - بالجملةتجاريــــــــة4662009

تجارة البراويز و الصور و اللوحات الفنية - بالجملةتجاريــــــــة4649038

تجارة البطاريات الجافة - بالجملةتجاريــــــــة4649051

تجارة البطاقات االلكترونية - بالجملةتجاريــــــــة4652006

تجارة البطانيات والبياضات الجاهزة والشراشف - بالجملةتجاريــــــــة4641102

تجارة البالط واألرضيات - بالجملةتجاريــــــــة4663009

تجارة البن - بالجملةتجاريــــــــة4630202

تجارة البهارات و التوابل - بالجملةتجاريــــــــة4630122

تجارة البوبات والحواجز االلكترونية - بالجملةتجاريــــــــة4659935

تجارة البيض - بالجملةتجاريــــــــة4630108

تجارة البيوت الجاهزة وأجزائها - بالجملةتجاريــــــــة4663036

تجارة البيوت الزراعية ومعداتاها ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4653009

تجارة التبغ الخام - بالجملةتجاريــــــــة4620109

تجارة التحف الفنية - بالجملةتجاريــــــــة4649037

تجارة التسجيالت الصوتية - بالجملةتجاريــــــــة4649059
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تجارة التسجيالت المرئية - بالجملةتجاريــــــــة4649060

تجارة التمور - بالجملةتجاريــــــــة4630119

تجارة الثريات والمعلقات - بالجملةتجاريــــــــة4649003

تجارة الثالجات و الغساالت و األجهزة الكهربائية المنزلية - بالجملةتجاريــــــــة4649002

تجارة الثلج - بالجملةتجاريــــــــة4630209

تجارة الثلج الجاف - بالجملةتجاريــــــــة4690015

تجارة الجرارات واآلليات الزراعية - بالجملةتجاريــــــــة4653001

تجارة الجلود الخام - بالجملةتجاريــــــــة4620205

تجارة الجلود المدبوغة - بالجملةتجاريــــــــة4620206

تجارة الحافالت والشاحناتتجاريــــــــة4510102

تجارة الحافالت والشاحنات المستعملةتجاريــــــــة4510902

تجارة الحاويات والمقطورات المستعملةتجاريــــــــة4510904

تجارة الحبال المعدنية - بالجملةتجاريــــــــة4662006

تجارة الحجر الصناعي - بالجملةتجاريــــــــة4663045

تجارة الحجر الطبيعي - بالجملةتجاريــــــــة4663008

تجارة الحجر الناري للمصاهر واألفران - بالجملةتجاريــــــــة4690005

تجارة الحقائب ولوازم السفر - بالجملةتجاريــــــــة4649016

تجارة الحلويات - بالجملةتجاريــــــــة4630126

تجارة الحلي واالكسسوارات الغير ثمينة - بالجملةتجاريــــــــة4649031

تجارة الحناء - بالجملةتجاريــــــــة4649069

تجارة الحيوانات البحرية الستخدام المزارع - بالجملةتجاريــــــــة4620908

تجارة الحيوانات الحية - بالجملةتجاريــــــــة4620905

تجارة الخامات والمواد االولية ) الغير بترولية ( - بالجملةتجاريــــــــة4669911

تجارة الخبز ومنتجات المخابز - بالجملةتجاريــــــــة4630123

تجارة الخزانات و الصهاريج - بالجملةتجاريــــــــة4663005

تجارة الخزائن المحصنة االلكترونية والعادية - بالجملةتجاريــــــــة4652016

تجارة الخزف و الصيني - بالجملةتجاريــــــــة4649009

تجارة الخضار و الفواكه المجففة - بالجملةتجاريــــــــة4630132

تجارة الخيام و المظالت - بالجملةتجاريــــــــة4641107

تجارة الخيش و الحبال - بالجملةتجاريــــــــة4669904

تجارة الخيول - بالجملةتجاريــــــــة4620204

تجارة الدراجات الكهربائيةتجاريــــــــة4540110

تجارة الدراجات المائيةتجاريــــــــة4540107

تجارة الدراجات المائية المستعملةتجاريــــــــة4540202

تجارة الدراجات الناريةتجاريــــــــة4540101

تجارة الدراجات النارية المستعملةتجاريــــــــة4540201

تجارة الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649058

تجارة الدعون ) سعف النخيل ( - بالجملةتجاريــــــــة4620107

تجارة الدقيق - بالجملةتجاريــــــــة4630125

تجارة الدواجن الحية - بالجملةتجاريــــــــة4620901

تجارة الدواجن المجمدة - بالجملةتجاريــــــــة4630113

تجارة الدواجن المذبوحة الطازجة - بالجملةتجاريــــــــة4630114

تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة - بالجملةتجاريــــــــة4662005

تجارة الراتينج القابل للتحلل الحرارى - بالجملةتجاريــــــــة4669917

تجارة الرخام - بالجملةتجاريــــــــة4663007

تجارة الرقائق والدوائر المتكاملة - بالجملةتجاريــــــــة4652012

تجارة الرماد الطائر - بالجملةتجاريــــــــة4663029

تجارة الرمل والحصى واحجار البناء - بالجملةتجاريــــــــة4663019

تجارة الزجاج و المرايا - بالجملةتجاريــــــــة4663020

تجارة الزهور و النباتات الصناعية و المجففة - بالجملةتجاريــــــــة4649039

تجارة الزهور ونباتات الزينة - بالجملةتجاريــــــــة4620102

تجارة الزيتون والمخلالت - بالجملةتجاريــــــــة4630121

تجارة الزيوت النباتية و الحيوانية غير الغذائية - بالجملةتجاريــــــــة4669217

تجارة الساعات - بالجملةتجاريــــــــة4649015

تجارة السبائك المعدنية - بالجملةتجاريــــــــة4662008

تجارة السجاد - بالجملةتجاريــــــــة4641104

تجارة السجاد الشرقي - بالجملةتجاريــــــــة4641103

تجارة السجائر االلكترونية ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4630902

تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته - بالجملةتجاريــــــــة4630901

تجارة السفن والقوارب - بالجملةتجاريــــــــة4659305

تجارة السقاالت - بالجملةتجاريــــــــة4663028

تجارة السكر - بالجملةتجاريــــــــة4630120

تجارة السمن والزيوت النباتية - بالجملةتجاريــــــــة4630109

تجارة السياج واألسالك الشائكة - بالجملةتجاريــــــــة4663031

تجارة السيارات الخاصة للنقل األمنتجاريــــــــة4510105

تجارة السيارات لألغراض المتخصصةتجاريــــــــة4510103
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تجارة السيارات لألغراض المتخصصة المستعملةتجاريــــــــة4510903

تجارة الشاي - بالجملةتجاريــــــــة4630201

تجارة الشحوم وزيوت التزليق - بالجملةتجاريــــــــة4661002

تجارة الشموع - بالجملةتجاريــــــــة4649041

تجارة الشوكوالته - بالجملةتجاريــــــــة4630124

تجارة الصابون ومستحضرات العناية بالشعر - بالجملةتجاريــــــــة4649030

تجارة الصحف والمجالت - بالجملةتجاريــــــــة4649054

تجارة الصمامات واألنابيب اإللكترونية - بالجملةتجاريــــــــة4652010

تجارة الصمغ و الغراء - بالجملةتجاريــــــــة4669219

تجارة الصور المتعددة األبعاد - بالجملةتجاريــــــــة4649025

تجارة الصوف و الشعر - بالجملةتجاريــــــــة4620209

تجارة الطابوق - بالجملةتجاريــــــــة4663006

تجارة الطائرات - بالجملةتجاريــــــــة4659306

تجارة الطائرات الشراعية وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659948

تجارة الطائرات بدون طيار – بالجملةتجاريــــــــة4659314

تجارة الطالء والدهانات - بالجملةتجاريــــــــة4663027

تجارة الطالءات والدهانات المقاومة للحريق -بالجملةتجاريــــــــة4663046

تجارة الطيور - بالجملةتجاريــــــــة4620902

تجارة العاب الفيديو - بالجملةتجاريــــــــة4649071

تجارة العبوات واالكياس البالستيكية - بالجملةتجاريــــــــة4669909

تجارة العدد المعدنية وادوات الورش - بالجملةتجاريــــــــة4659203

تجارة العدد واللوازم الزراعية - بالجملةتجاريــــــــة4653003

تجارة العربات الكهربائية لالغراض المتخصصةتجاريــــــــة4510104

تجارة العربات الناريةتجاريــــــــة4540104

تجارة العسل و منتجات المناحل - بالجملةتجاريــــــــة4630118

تجارة العصائر - بالجملةتجاريــــــــة4630207

تجارة العصي والمظالت اليدوية - بالجملةتجاريــــــــة4649042

تجارة العطور - بالجملةتجاريــــــــة4649026

تجارة العظام و الحوافر و القرون - بالجملةتجاريــــــــة4620207

تجارة العلب والعبوات- بالجملةتجاريــــــــة4662010

تجارة العود والبخور والطيب - بالجملةتجاريــــــــة4649027

تجارة الغازات الصناعية والغاز المسال - بالجملةتجاريــــــــة4669211

تجارة الغازات الطبية - بالجملةتجاريــــــــة4669210

تجارة الغالل و الحبوب و البقول - بالجملةتجاريــــــــة4620101

تجارة الفحم و الحطب - بالجملةتجاريــــــــة4661005

تجارة الفراشات الحية - بالجملةتجاريــــــــة4620907

تجارة الفضيات و ادوات المائدة - بالجملةتجاريــــــــة4649005

تجارة الفالتر و مرشحات المياه - بالجملةتجاريــــــــة4663038

تجارة الفواكه والخضروات الطازجة - بالجملةتجاريــــــــة4630106

تجارة القار و االسفلت - بالجملةتجاريــــــــة4661004

تجارة القطن وااللياف الطبيعية - بالجملةتجاريــــــــة4669912

تجارة القوارير الزجاجية - بالجملةتجاريــــــــة4690004

تجارة القواطع ) األلواح المعدنية (المقاومة للحريق - بالجملةتجاريــــــــة4663044

تجارة الكاكاو - بالجملةتجاريــــــــة4630203

تجارة الكتب - بالجملةتجاريــــــــة4649020

تجارة الكيماويات الدوائية - بالجملةتجاريــــــــة4669229

تجارة الكيماويات الصناعية األساسية - بالجملةتجاريــــــــة4669208

تجارة اللحوم الطازجة - بالجملةتجاريــــــــة4630111

تجارة اللحوم المبردة والمثلجة - بالجملةتجاريــــــــة4630112

تجارة اللوحات والمستلزمات المرورية واإلرشادية - بالجملةتجاريــــــــة4662012

تجارة اللؤلؤ و األحجار الكريمة - بالجملةتجاريــــــــة4669914

تجارة المبادالت الحرارية - بالجملةتجاريــــــــة4659966

تجارة المثلجات - بالجملةتجاريــــــــة4630127

تجارة المجوهرات والمصوغات من االلماس واالحجار الكريمة - بالجملةتجاريــــــــة4669919

تجارة المحوالت الكهربائية ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659108

تجارة المراتب و فرش االسفنج - بالجملةتجاريــــــــة4649032

تجارة المرطبات والمياه الغازية - بالجملةتجاريــــــــة4630206

تجارة المستحضرات الصيدالنية غير الدوائية - بالجملةتجاريــــــــة4649065

تجارة المستلزمات المستخدمة داخل الطائرات - بالجملةتجاريــــــــة4690006

تجارة المشغوالت اليدوية والبيئية التراثية - بالجملةتجاريــــــــة4649035

تجارة المصاعد والساللم المتحركة وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659932

تجارة المصنوعات المعدنية لالبنية و النوافذ واالبواب - بالجملةتجاريــــــــة4663021

تجارة المضخات والمحركات والصمامات ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659103

تجارة المطابخ المنزلية الجاهزة - بالجملةتجاريــــــــة4649014

تجارة المطاط - بالجملةتجاريــــــــة4669903

تجارة المعدات الكهربائية - بالجملةتجاريــــــــة4659102
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تجارة المعدات الميكانيكية - بالجملةتجاريــــــــة4659101

تجارة المعدات و اآلالت المكتبية - بالجملةتجاريــــــــة4659923

تجارة المعدات واالجهزة الرياضية - بالجملةتجاريــــــــة4649043

تجارة المعدات واالجهزة الطبيه - بالجملهتجاريــــــــة4659930

تجارة المعدات واالليات الثقيلة الجديدة - بالجملةتجاريــــــــة4659311

تجارة المعدات واألجهزة العلمية والمعملية - بالجملةتجاريــــــــة4659903

تجارة المعدات واآلليات البحرية - بالجملةتجاريــــــــة4659308

تجارة المعدات والمكائن الزراعية ولوازمهاتجاريــــــــة4653002

تجارة المقطورات الجديدةتجاريــــــــة4510106

تجارة المكسرات - بالجملةتجاريــــــــة4630128

تجارة المكمالت الغذائية – بالجملةتجاريــــــــة4630103

تجارة المالبس الداخلية - بالجملةتجاريــــــــة4641204

تجارة المالبس الرجالية الجاهزة - بالجملةتجاريــــــــة4641201

تجارة المالبس الرسمية - بالجملةتجاريــــــــة4641209

تجارة المالبس الرياضية - بالجملةتجاريــــــــة4641207

تجارة المالبس العربية - بالجملةتجاريــــــــة4641205

تجارة المالبس المصنوعة من الفراء - بالجملةتجاريــــــــة4641907

تجارة المالبس المهنية - بالجملةتجاريــــــــة4641208

تجارة المالبس النسائية الجاهزة - بالجملةتجاريــــــــة4641202

تجارة الملح - بالجملةتجاريــــــــة4630129

تجارة المنتجات االساسية للمعادن غير الحديدية - بالجملةتجاريــــــــة4662004

تجارة المنتجات االسمنتية - بالجملةتجاريــــــــة4663013

تجارة المنتجات البالستيكية - بالجملةتجاريــــــــة4669915

تجارة المنتجات الجبسية - بالجملةتجاريــــــــة4663014

تجارة المنتجات الخشبية - بالجملةتجاريــــــــة4663015

تجارة المنتجات الورقية - بالجملةتجاريــــــــة4649056

تجارة المنسوجات و األقمشة - بالجملةتجاريــــــــة4641101

تجارة المنظفات الصناعية - بالجملةتجاريــــــــة4669209

تجارة المنظفات و المطهرات - بالجملةتجاريــــــــة4669207

تجارة المنكهات و مكسبات الطعم ) المركزات الغذائية ( - بالجملةتجاريــــــــة4669206

تجارة المواد البتروكيماوية - بالجملةتجاريــــــــة4669227

تجارة المواد العازلة - بالجملةتجاريــــــــة4669220

تجارة المواد العازلة الصناعية المتخصصة - بالجملةتجاريــــــــة4669221

تجارة المواد الغذائية الطازجة - بالجملةتجاريــــــــة4630102

تجارة المواد الغذائية العضوية - بالجملةتجاريــــــــة4630104

تجارة المواد الغذائية المجمدة - بالجملةتجاريــــــــة4630134

تجارة المواد الغذائية المعلبة و المحفوظة - بالجملةتجاريــــــــة4630101

تجارة المواد الكيماوية ألغراض البناء - بالجملةتجاريــــــــة4669223

تجارة المواد الالصقة - بالجملةتجاريــــــــة4669218

تجارة الموازين و المكاييل - بالجملةتجاريــــــــة4659952

تجارة المواقد واالفران والطابخات - بالجملةتجاريــــــــة4649011

تجارة الموكيت - بالجملةتجاريــــــــة4641105

تجارة المولدات الكهربائية ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659109

تجارة المياه المعدنية - بالجملةتجاريــــــــة4630204

تجارة المياه النقية الطبيعية - بالجملةتجاريــــــــة4630205

تجارة النباتات و االعشاب العطريه - بالجملةتجاريــــــــة4630135

تجارة النباتات و األعشاب الطبية - بالجملةتجاريــــــــة4620103

تجارة النداء العام - بالجملةتجاريــــــــة4652008

تجارة النظارات الشمسية و العدسات الالصقة الغير طبية- بالجملةتجاريــــــــة4649007

تجارة النظارات الطبية والعدسات الالصقة - بالجملةتجاريــــــــة4649066

تجارة النعال والصنادل - بالجملةتجاريــــــــة4641912

تجارة النفايات البالستيكيةتجاريــــــــة4669104

تجارة النفايات الزجاجيةتجاريــــــــة4669112

تجارة النفايات المعدنيةتجاريــــــــة4669102

تجارة النفايات الورقيةتجاريــــــــة4669101

تجارة النفايات والخردة غير المعدنية الخاصة بإعادة الدورانتجاريــــــــة4669103

تجارة النفط الخام - بالجملةتجاريــــــــة4661001

تجارة النوافير ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4663041

تجارة الهدايا - بالجملةتجاريــــــــة4649034

تجارة الهواتف الثابتة وأجهزة االتصال السلكية - بالجملةتجاريــــــــة4652007

تجارة الهواتف المتحركة - بالجملةتجاريــــــــة4652009

تجارة الهوائيات واجهزة االستقبال - بالجملةتجاريــــــــة4649010

تجارة الهياكل األنشائية - بالجملةتجاريــــــــة4659968

تجارة الورق - بالجملةتجاريــــــــة4669905

تجارة الورق المقوي - بالجملةتجاريــــــــة4669906

تجارة الوسائل و االدوات االعالنية - بالجملةتجاريــــــــة4659907
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تجارة الوسائل و النماذج التعليمية - بالجملةتجاريــــــــة4649021

تجارة إكسسوارات ولوازم الحيونات والطيور - بالجملةتجاريــــــــة4649046

تجارة أجهزة التدريب والمحاكاة وصيانتها - بالجملةتجاريــــــــة4659965

تجارة أجهزة التشويش - بالجملةتجاريــــــــة4652019

تجارة أجهزة التقنية المغناطيسية - بالجملةتجاريــــــــة4659951

تجارة أجهزة التنقية و التصفية - بالجملةتجاريــــــــة4649013

تجارة أجهزة التهوية - بالجملةتجاريــــــــة4649012

تجارة أجهزة الحبال المعدنية اإلنشائية - بالجملةتجاريــــــــة4659964

تجارة أجهزة الرصد الفلكى و الزالزل والقياس الجوية - بالجملةتجاريــــــــة4659905

تجارة أجهزة تشغيل العاب الفيديو - بالجملةتجاريــــــــة4649022

تجارة أجهزة ومعدات األتصال الألسلكى - بالجملةتجاريــــــــة4652002

تجارة أجهزة ومعدات عروض األلعاب النارية - بالجملةتجاريــــــــة4659115

تجارة أجهزة ومعدات عروض الليزر - بالجملةتجاريــــــــة4659114

تجارة أحواض السباحة - بالجملةتجاريــــــــة4663037

تجارة أدوات المختبرات والمعامل ومستلزماتها - بالجملةتجاريــــــــة4690009

تجارة أدوات ذوي االحتياجات الخاصة ولوازمهم - بالجملةتجاريــــــــة4649067

تجارة أدوات و مستلزمات تمديدات شبكات الحاسب اآللي - بالجملةتجاريــــــــة4651003

تجارة أدوات ولوازم التدخين - بالجملةتجاريــــــــة4649040

تجارة أدوات ومستلزمات تربية الطيور - بالجملةتجاريــــــــة4653008

تجارة أشباه المقطورات الجديدةتجاريــــــــة4510111

تجارة أشباه المكثفات - بالجملةتجاريــــــــة4652011

تجارة أغذية األطفال - بالجملةتجاريــــــــة4630105

تجارة أغطية العبوات والقوارير - بالجملةتجاريــــــــة4690003

تجارة أكسسوارات ولوازم الهواتف المتحركة - بالجملةتجاريــــــــة4652018

تجارة أنظمة التحكم بإنبعاث الكربون - بالجملةتجاريــــــــة4659961

تجارة أنظمة الغرف المعقمة - بالجملةتجاريــــــــة4659946

تجارة أنظمة تحديد المواقع )جي بي اس ( - بالجملةتجاريــــــــة4652017

تجارة أنظمة شحن المركبات الخضراء وقطع غيارها – بالجملةتجاريــــــــة4659972

تجارة آالت التخليص وصيانتها - بالجملةتجاريــــــــة4659950

تجارة آالت صناعية )المناجر والمناشر( - بالجملةتجاريــــــــة4659204

تجارة آالت وأدوات التصوير ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649055

تجارة بطاريات السياراتتجاريــــــــة4530008

تجارة بطاريات الشاحنات والمعدات وااللياتتجاريــــــــة4530009

تجارة بطاقات التهنئة و الدعوة - بالجملةتجاريــــــــة4649024

تجارة تجهيزات ألعاب األطفال - بالجملةتجاريــــــــة4659940

تجارة جميع أنواع الستائر الجاهزة -بالجملةتجاريــــــــة4663026

تجارة حاويات الشحن - بالجملةتجاريــــــــة4662013

تجارة حديد التسليح - بالجملةتجاريــــــــة4663003

تجارة حصص الكربون -بالجملةتجاريــــــــة4690012

تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية - بالجملةتجاريــــــــة4641911

تجارة خامات البالستيك و النايلون - بالجملةتجاريــــــــة4669901

تجارة خامات المعادن - بالجملةتجاريــــــــة4662001

تجارة خردة االلمنيوم و النحاس - بالجملةتجاريــــــــة4669105

تجارة خردة األنابيب و المواسير المستعملة - بالجملةتجاريــــــــة4669106

تجارة خردة السيارات و المعداتتجاريــــــــة4669108

تجارة خيوط الغزل - بالجملةتجاريــــــــة4641110

تجارة زينة واكسسوارات السياراتتجاريــــــــة4530010

تجارة سخانات المياه - بالجملةتجاريــــــــة4663011

تجارة سوائل المحركات والبطارياتتجاريــــــــة4530017

تجارة سيارات الركاب الجديدةتجاريــــــــة4510101

تجارة سيارات الركاب المستعملةتجاريــــــــة4510901

تجارة سيارات السباقتجاريــــــــة4510110

تجارة شتالت األشجار و النباتات - بالجملةتجاريــــــــة4620105

تجارة شتالت وفسائل النخيل - بالجملةتجاريــــــــة4620106

تجارة شرائح ومسحوبات األلمنيوم - بالجملةتجاريــــــــة4662003

تجارة صناديق الشاحنات القالبةتجاريــــــــة4510109

تجارة صناديق الشاحنات القالبة المستعملةتجاريــــــــة4510905

تجارة صندوق التروس ) الجير (تجاريــــــــة4530015

تجارة طيور الزينة - بالجملةتجاريــــــــة4620903

تجارة عامةتجاريــــــــة4610001

تجارة عتاد الخيل و الهجن و لوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4649045

تجارة عدد وادوات البناء- بالجملةتجاريــــــــة4663035

تجارة عالقات المالبس - بالجملةتجاريــــــــة4649053

تجارة قضبان الرافعات ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4662007

تجارة قطع الغيار الجديدة للحافالت والشاحناتتجاريــــــــة4530002

تجارة قطع الغيار الجديدة للسياراتتجاريــــــــة4530001
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تجارة قطع الغيار المستعملة للحافالت والشاحناتتجاريــــــــة4530004

تجارة قطع الغيار المستعملة للسياراتتجاريــــــــة4530003

تجارة قطع الغيار المستعملة ولوازم المعدات الثقيلة ذات المحركاتتجاريــــــــة4530013

تجارة قطع غيار اجهزة التكييف والتبريد - بالجملةتجاريــــــــة4659954

تجارة قطع غيار األجهزة الكهربائية واأللكترونية - بالجملةتجاريــــــــة4652014

تجارة قطع غيار اآلليات والمعدات الزراعية - بالجملةتجاريــــــــة4653004

تجارة قطع غيار الدراجات المائية ولوازمهاتجاريــــــــة4540108

تجارة قطع غيار الدراجات النارية ولوازمهاتجاريــــــــة4540102

تجارة قطع غيار السفن والقوارب ومكوناتها - بالجملةتجاريــــــــة4659307

تجارة قطع غيار الطائرات ومكوناتها - بالجملةتجاريــــــــة4659309

تجارة قطع غيار العربات النارية ولوازمهاتجاريــــــــة4540105

تجارة قطع غيار القطارات ومكوناتها - بالجملةتجاريــــــــة4659310

تجارة قطع غيار المعدات واآلليات البحرية - بالجملةتجاريــــــــة4659956

تجارة قطع غيار المعدات واآلليات الثقيلة الجديدة - بالجملةتجاريــــــــة4659312

تجارة قطع غيار المكائن والمحركات - بالجملةتجاريــــــــة4659941

تجارة قطع غيار المواقد واالفران والطابخات - بالجملةتجاريــــــــة4649070

تجارة قطع غيار معدات واجهزة السالمة واطفاء الحريق - بالجملةتجاريــــــــة4659955

تجارة قطع غياراجهزة ومعدات االنذار والمراقبة - بالجملةتجاريــــــــة4659963

تجارة قوالب تشكيل المعادن - بالجملةتجاريــــــــة4662011

تجارة كيماويات المختبرات و المعامل - بالجملةتجاريــــــــة4669226

تجارة كيماويات آبار النفط - بالجملةتجاريــــــــة4669222

تجارة كيماويات معالجة وتنقية المياه - بالجملةتجاريــــــــة4669230

تجارة لوازم الخياطة - بالجملةتجاريــــــــة4641108

تجارة لوازم السالمة والصحة المهنية وأدواتها - بالجملةتجاريــــــــة4649052

تجارة لوازم العناية باألطفال - بالجملةتجاريــــــــة4649057

تجارة لوازم و ادوات الرحالت - بالجملةتجاريــــــــة4649047

تجارة لوحات التوزيع الكهربائية ولوزامها - بالجملةتجاريــــــــة4659112

تجارة ماكينات الخياطة ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659210

تجارة مبيدات االفات الزراعية والبيطرية - بالجملةتجاريــــــــة4669204

تجارة مبيدات االفات المنزلية - بالجملةتجاريــــــــة4669224

تجارة مخلفات الطائرات وقطع غيارها المستعملة - بالجملةتجاريــــــــة4669109

تجارة مخلفات وفضالت االسماك واللحوم - بالجملةتجاريــــــــة4620208

تجارة مستحضرات التجميل - بالجملةتجاريــــــــة4649028

تجارة مستلزمات الحاسب اآللي و معالجة البيانات - بالجملةتجاريــــــــة4651004

تجارة مستلزمات الحفالت و المناسبات - بالجملةتجاريــــــــة4649072

تجارة مستلزمات المجسمات ونماذج األبنية الهندسية - بالجملةتجاريــــــــة4663034

تجارة مسجالت وتلفزيونات السياراتتجاريــــــــة4530014

تجارة مشتقات تكرير النفط - بالجملةتجاريــــــــة4661003

تجارة مشروبات الطاقة – بالجملةتجاريــــــــة4630210

تجارة معدات استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية - بالجملةتجاريــــــــة4652005

تجارة معدات االتصال السلكية - بالجملةتجاريــــــــة4652001

تجارة معدات البيع اآللي - بالجملةتجاريــــــــة4659914

تجارة معدات التحميض ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659945

تجارة معدات التعبئة و التغليف - بالجملةتجاريــــــــة4659925

تجارة معدات الحدائق - بالجملةتجاريــــــــة4659928

تجارة معدات الرسم الهندسي - بالجملةتجاريــــــــة4659936

تجارة معدات الطاقة البديلة ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659902

تجارة معدات الغزل والنسج وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659209

تجارة معدات المطابع و لوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659208

تجارة معدات المطارات - بالجملةتجاريــــــــة4659304

تجارة معدات المطاعم و المطابخ و لوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659916

تجارة معدات المالعب و الصاالت الرياضية وتجهيزاتها - بالجملةتجاريــــــــة4659929

تجارة معدات الموانىء واإلرشاد البحري - بالجملةتجاريــــــــة4659313

تجارة معدات النقل ) عدا المركبات ( - بالجملةتجاريــــــــة4659303

تجارة معدات تنظيف البحار - بالجملةتجاريــــــــة4659919

تجارة معدات تنظيف المباني - بالجملةتجاريــــــــة4659918

تجارة معدات تنظيف المدن - بالجملةتجاريــــــــة4659917

تجارة معدات تنظيف المالبس - بالجملةتجاريــــــــة4659921

تجارة معدات تنظيف و غسيل السيارات - بالجملةتجاريــــــــة4659922

تجارة معدات تنقية الهواء المركزية - بالجملةتجاريــــــــة4659944

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها - بالجملةتجاريــــــــة4659104

تجارة معدات حفر اآلبار - بالجملةتجاريــــــــة4659926

تجارة معدات حماية البيئة - بالجملةتجاريــــــــة4659920

تجارة معدات معالجة المياه وتنقيتها - بالجملةتجاريــــــــة4659111

تجارة معدات مكافحة الحشرات و القوارض - بالجملةتجاريــــــــة4659927

تجارة معدات و ادوات الصيد البحري - بالجملةتجاريــــــــة4649062
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تجارة معدات و أدوات الصيد البري – بالجملةتجاريــــــــة4690017

تجارة معدات و آالت الرفع و التحميل - بالجملةتجاريــــــــة4659302

تجارة معدات و آالت تحلية المياه و لوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659110

تجارة معدات و تركيبات المحالت العامة - بالجملةتجاريــــــــة4659924

تجارة معدات واجهزة االذاعة والتلفزيون - بالجملةتجاريــــــــة4659912

تجارة معدات واجهزة الحفظ والتبريد - بالجملةتجاريــــــــة4659107

تجارة معدات واجهزة الري ولوزمها - بالجملةتجاريــــــــة4653010

تجارة معدات واجهزة السالمة واطفاء الحريق - بالجملةتجاريــــــــة4659910

تجارة معدات واجهزة الغطس - بالجملةتجاريــــــــة4659911

تجارة معدات واجهزة القياس و التحكم - بالجملةتجاريــــــــة4659211

تجارة معدات واجهزة آبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659901

تجارة معدات وادوات التجميل بالجملةتجاريــــــــة4659913

تجارة معدات واالالت الحلب والبسترة وتعبئة الحليب - بالجملةتجاريــــــــة4653005

تجارة معدات واليات التشييد والبناء ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4659301

تجارة معدات وأجهزة الفحص واإلختبار - بالجملةتجاريــــــــة4659943

تجارة معدات وأجهزة صاالت التسلية واأللعاب اإللكترونية - بالجملةتجاريــــــــة4659938

تجارة معدات وأدوات محطات الخدمة - بالجملةتجاريــــــــة4659958

تجارة معدات وآالت الطالء - بالجملةتجاريــــــــة4659206

تجارة معدات وآالت المطاحن و المخابز - بالجملةتجاريــــــــة4659207

تجارة معدات وآالت تبريد و تسخين المياه - بالجملةتجاريــــــــة4659915

تجارة معدات وآالت ُصنع الطابوق - بالجملةتجاريــــــــة4659205

تجارة معدات ومكائن المصانع وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659202

تجارة معدات ومكائن الورش وقطع غيارها - بالجملةتجاريــــــــة4659201

تجارة مكمالت علف الحيوان - بالجملةتجاريــــــــة4669228

تجارة مالبس األطفال الجاهزة - بالجملةتجاريــــــــة4641203

تجارة ملحقات المالبس - بالجملةتجاريــــــــة4641206

تجارة منتجات االلياف الزجاجية )فايبرجالس( - بالجملةتجاريــــــــة4663023

تجارة منتجات األلياف البصرية وملحقاتها ولوازمها - بالجملةتجاريــــــــة4690010

تجارة منتجات البلور )الكريستال( - بالجملةتجاريــــــــة4649036

تجارة منتجات الحديد - بالجملةتجاريــــــــة4663016

تجارة منتجات الحديد االساسية - بالجملةتجاريــــــــة4662002

تجارة منتجات الخيزران و الغاب و الخوص - بالجملةتجاريــــــــة4649033

تجارة مواد االشعال - بالجملةتجاريــــــــة4649050

تجارة مواد التحميض - بالجملةتجاريــــــــة4669214

تجارة مواد التعبئة والتغليف - بالجملةتجاريــــــــة4669907

تجارة مواد التلميع - بالجملةتجاريــــــــة4669205

تجارة مواد الديكور و القواطع - بالجملةتجاريــــــــة4663024

تجارة مواد الصباغة و الدباغة - بالجملةتجاريــــــــة4669212

تجارة مواد تثبيت التربة - بالجملةتجاريــــــــة4669918

تجارة مواد مكافحة واطفاء الحريق - بالجملةتجاريــــــــة4669215

تجارة مواد و لوازم معدات التصوير التخصصي - بالجملةتجاريــــــــة4690008

تجارة مواد ولوازم التنجيد - بالجملةتجاريــــــــة4669908

تجارة نظم و برامج الحاسب اآللي - بالجملةتجاريــــــــة4651002

تجارة نفايات البطاريات المستعملةتجاريــــــــة4669111

تجارة نفايات البناء و الهدمتجاريــــــــة4669107

تجارة هياكل السياراتتجاريــــــــة4510107

تجارة هياكل وعربات القطاراتتجاريــــــــة4510108

تجارة ورق الجدران - بالجملةتجاريــــــــة4663025

تجفيف الخشبصنــــــــاعيـــة1610006

تجليد الصفحات المطبوعةصنــــــــاعيـــة1812001

تجميع المخلفات الغير معدنيةمهنيــــــــــة3812006

تجميع المالبس المستعملةصنــــــــاعيـــة3811008

تجميع النفايات االسمنتية والرملية ومخلفات البناءمهنيــــــــــة3811004

تجميع النفايات السامةمهنيــــــــــة3812004

تجميع النفايات الطبيةمهنيــــــــــة3812002

تجميع النفايات الكيماويةمهنيــــــــــة3812003

تجميع النفايات المشعةمهنيــــــــــة3812005

تجميع ألواح الطاقة الشمسيةصنــــــــاعيـــة2710013

تجميع مخلفات ونفايات المواد الغذائيةمهنيــــــــــة3811007

تجميل ساحات المباني الداخلية والخارجيةتجاريــــــــة4390020

تجهيز البياناتمهنيــــــــــة6311001

تجهيز السلع و المنتجات ألغراض الترويجمهنيــــــــــة4610006

تجهيز السيارات بالمواد المقاومة للصدأمهنيــــــــــة4520011

تجهيز القضبان الحديديةصنــــــــاعيـــة2410902

تجهيز المنتجات النباتية لإلستخدامات الصيدالنيةصنــــــــاعيـــة2100901

تجهيز جميع أنواع المركبات ذات المحّركاتمهنيــــــــــة2920902
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تجهيز سيارات الركاب ذات المواصفات الخاصةصنــــــــاعيـــة2920905

تجهيز فضالت الذبائح الحيوانيةصنــــــــاعيـــة1010104

تجهيز ملح الطعامصنــــــــاعيـــة1079002

تجهيز وإنتاج الهدايا االعالنيةمهنيــــــــــة7310004

تجهيز وتعبئة الحبوب والغاللصنــــــــاعيـــة1061004

تجهيز وتعبئة الفاكهة والخضرصنــــــــاعيـــة1030001

تجهيز وتهيئة لحوم الحيواناتمهنيــــــــــة1010101

تجهيز وتهيئة لحوم الدواجنمهنيــــــــــة1010901

تجهيز وحفظ األسماك واألغذية البحريةصنــــــــاعيـــة1020001

تجهيز وحفظ البطاطسصنــــــــاعيـــة1030006

تجهيز ومعالجة الورق والورق المقوىصنــــــــاعيـــة1701003

تحصيل الديونمهنيــــــــــة8291001

تحلية وتنقية وتوزيع المياه - محطة تحليةمهنيــــــــــة3600002

تحليل نظم المحاسبة والتدقيقمهنيــــــــــة6920004

تحميل المكونات على لوحات الدوائر المطبوعةصنــــــــاعيـــة2610008

تخزين البيانات واسترجاعهامهنيــــــــــة6311003

تخزين الغازات و المواد البتروليةمهنيــــــــــة5210003

تخزين المواد الكيماويةمهنيــــــــــة5210007

تدقيق ومراجعة الحساباتمهنية6920001

تركيب األبواب ذاتية الحركة والدوراة والحواجز األلكترونيةمهنيــــــــــة4329102

تركيب األجزاء االضافية للسياراتمهنيــــــــــة4520012

تركيب األدوات والتمديدات الصحيةمهنيــــــــــة4322002

تركيب األسقف المعلقة و القواطع الخفيفةمهنيــــــــــة4330018

تركيب اآلالت والمعدات الصناعيةمهنيــــــــــة3320001

تركيب التمديدات والتركيبات الكهربائيةمهنيــــــــــة4321001

تركيب المداخن واالفران الصناعيةمهنيــــــــــة4390009

تركيب المواد العازلة في األبنية والمنشآتمهنيــــــــــة4390002

تركيب الهياكل الفوالذية للنفاياتمهنيــــــــــة4390003

تركيب الهياكل المعدنية األنشائيةمهنيــــــــــة4322010

تركيب شبكات اإلتصال الداخلي وصيانتهامهنيــــــــــة4321013

تركيب شبكات األنابيب و التمديدات التخصصيةمهنيــــــــــة4321012

تركيب معدات معالجة و تنقية المياهمهنيــــــــــة4322006

تركيب معدات وأجهزة األمن والمراقبة وصيانتهامهنيــــــــــة4321009

تركيب مفروشات االرضياتمهنيــــــــــة9524006

تركيب وتشغيل المعدات الخفيفةمهنيــــــــــة4329103

تركيب وتشغيل المعدات الكهربائيةمهنيــــــــــة4321016

تسوية الموقعمهنيــــــــــة4312003

تسويق الفعاليات الرياضيةتجاريــــــــة7310023

تسويق المنتجات الصيدالنيةتجاريــــــــة7310022

تسييل الغاز الطبيعيصنــــــــاعيـــة1920013

تشغيل المحاجرمهنيــــــــــة0810001

تشغيل محطات تحليه ومعالجة المياه وصيانتهامهنيــــــــــة4329908

تشغيل مناجم الرمال و الحصباء ) الكسارات (مهنيــــــــــة0810003

تشغيل مواقع بوابات الشبكات باستخدام محركات البحثمهنيــــــــــة6312001

تشغيل وتشكيل المعادنمهنيــــــــــة2592011

تشكيل الزجاج الملونصنــــــــاعيـــة2310008

تشكيل الفحم بأشكال مختلفة وتعبئتهصنــــــــاعيـــة1-0220001

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والختم والدلفنةصنــــــــاعيـــة2591006

تصديرتجاريــــــــة4610009

تصميم االزياء والمالبسمهنيــــــــــة7410001

تصميم المجوهرات والحلى الثمينةمهنيــــــــــة7410002

تصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعيمهنيــــــــــة6201008

تصميم مواقع الشبكة المعلوماتيةمهنيــــــــــة6201005

تصميم نظم إنتاج النماذج األوليةمهنيــــــــــة6201006

تصميم نظم قواعد البياناتمهنيــــــــــة6201004

تصميم نظم وبرامج الحاسب األليمهنيــــــــــة6201001

تصميم نظم وبرامج المعدات واالجهزة االلكترونيةمهنيــــــــــة6201003

تصميم هيكلية األمن األلكترونيمهنيــــــــــة6201010

تصميم وإنتاج االعالناتمهنيــــــــــة7310006

تصميم وإنتاج برامج التواصل اإلجتماعيمهنيــــــــــة6201009

تصميم وبرمجة الرقائق االلكترونيةمهنيــــــــــة6201002

تطوير البرمجيات وتقديم الدعم الفنيمهنيــــــــــة4651005

تطوير الخدمات الذكية وتقديم الدعم الفنيمهنيــــــــــة4651006

تطوير أنظمة التحكم والقيادة والسيطرة الخاصةمهنيــــــــــة7210006

تعبئة السكرصنــــــــاعيـــة1072003

تعبئة الملحصنــــــــاعيـــة1079008
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تعبئة سوائل السياراتمهنيــــــــــة8292005

تعدين الجبس واالنهيدريتصنــــــــاعيـــة0810002

تعدين الكبريت والخامات المحتوية على الباريومصنــــــــاعيـــة0891002

تعدين اللغنيت وتكتيلهصنــــــــاعيـــة0520001

تعدين المعادن المحتوية على النتروجين والبوتاسيوم والكبريتصنــــــــاعيـــة0891001

تعدين خامات المعادن الثمينةصنــــــــاعيـــة0729002

تعدين خامات المعادن الحديديةصنــــــــاعيـــة0710001

تعدين خامات المعادن غير الحديديةصنــــــــاعيـــة0729001

تعدين فحم األنفراثيت وتكتيلهصنــــــــاعيـــة0510001

تعدين معادن األصباغ الترابية المنشأصنــــــــاعيـــة0891003

تعليب الخضار وتعبئتهاصنــــــــاعيـــة1030002

تعهدات التموين بالوقود والمحروقات - بالجملةمهنيــــــــــة4661010

تعهدات تجهيز المنشآت العامة.مهنيــــــــــة0910024

تعهدات تزويد بالوجبات الجاهزة - اعداد وجباتمهنيــــــــــة5629002

تغليف الهدايامهنيــــــــــة8292002

تفكيك األجهزة والمعدات والسيارات إلسترجاع الموادمهنيــــــــــة3830102

تفكيك وتحطيم وسائل النقل ) إعادة البيع (تجاريــــــــة4669110

تقييم وإندماج الشركاتمهنيــــــــــة6920005

تلبيس األلواح الخشبيةصنــــــــاعيـــة1621006

تمثيل شركاتمهنيــــــــــة7010004

تنجيد األثاث المنزلىمهنيــــــــــة9524003

تنظيف مواقع البناءمهنيــــــــــة4312001

تنظيم ومسك السجالت والدفاتر المحاسبيةمهنيــــــــــة6920003

تنفيذ أعمال تثبيت الرمالمهنيــــــــــة4312005

تنقية مياه الشرب إلغراض اإلمدادمهنيــــــــــة3600004

تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحيمهنيــــــــــة3700004

توزيع الطاقة الكهربائيةمهنيــــــــــة3510003

جامعةمهنيــــــــــة8530004

جامعة انترنتمهنيــــــــــة8530005

جمع البيانات من مصدر أو أكثرمهنيــــــــــة6311002

حاضنات أعمال ابتكاريةتجاريــــــــة7020038

حاالت جراحة اليوم الواحدمهنيــــــــــة8620026

حدادة المركباتمهنيــــــــــة4520014

حفظ الفاكهة والجوزيات والخضرصنــــــــاعيـــة1030014

خدمات اتالف الوثائق والمستنداتمهنيــــــــــة8219005

خدمات ادارة المنشأتمهنيــــــــــة8211010

خدمات استرداد الضرائب المدفوعةمهنيــــــــــة8291003

خدمات اعادة التعبئة والتغليفمهنيــــــــــة8292003

خدمات األشراف األدارى للعقاراتمهنيــــــــــة6820008

خدمات التثقيف الصحىمهنيــــــــــة8810002

خدمات التخزين الذاتيمهنيــــــــــة5210005

خدمات التخطيط للطوارئمهنيــــــــــة7490010

خدمات التخليص الجمركيمهنيــــــــــة5229004

خدمات الترجمة الفوريةمهنيــــــــــة8299002

خدمات الترجمة القانونيةمهنيــــــــــة7490005

خدمات التسجيل العقاريمهنيــــــــــة7490011

خدمات التصميممهنيــــــــــة7410003

خدمات التصنيف اإلئتمانيمهنيــــــــــة8291004

خدمات التعهدات العالجية الصحيةمهنيــــــــــة8299007

خدمات التقنيات البيولوجية الجزيئيةمهنيــــــــــة8690034

خدمات الحبل السرىمهنيــــــــــة8690032

خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزنمهنيــــــــــة8690008

خدمات الخبراء االستشاريين في مجال الهندسة المدنيةمهنيــــــــــة7490013

خدمات الطباعة وتصوير المستنداتمهنيــــــــــة8219001

خدمات الفحص الالإتالفيمهنيــــــــــة7120020

خدمات الفحص والتدقيق علي االنظمة االمنيةمهنيــــــــــة7120006

خدمات المعلومات التجاريةمهنيــــــــــة8299006

خدمات المعلومات غير التجاريةمهنيــــــــــة6399003

خدمات الوساطة الرياضيةمهنيــــــــــة9319004

خدمات الوكيل الضريبيمهنيــــــــــة6920007

خدمات إدارة التكاليف والمخاطرمهنيــــــــــة7020022

خدمات إدارة الشركات والمؤسسات الخاصةمهنيــــــــــة7010009

خدمات إدارة المخاطر اإللكترونيةمهنيــــــــــة6202007

خدمات إدارة المشاريعمهنيــــــــــة8211015

خدمات إدخال البياناتمهنيــــــــــة6311006

خدمات إيواء أجهزة ونظم المعلوماتمهنيــــــــــة6311009
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خدمات أبحاث المعلومات واألستبيانمهنيــــــــــة6399002

خدمات تدقيق ومراجعة وإختبار المخاطر اإللكترونيةمهنيــــــــــة6202008

خدمات ترجمة المطبوعاتمهنيــــــــــة7490012

خدمات ترميز باالعمدة ) باركود (مهنيــــــــــة8299001

خدمات تسوية المطالباتمهنيــــــــــة8291002

خدمات تغليف البضائعمهنيــــــــــة8292001

خدمات تموين بالمواد الغذائيةمهنيــــــــــة5629001

خدمات جرد المخازن والمنشآتمهنيــــــــــة6920006

خدمات جمع القمامةمهنيــــــــــة3811001

خدمات حزم البضائعمهنيــــــــــة5224005

خدمات حفظ الوثائق والمستنداتمهنيــــــــــة8219004

خدمات دعم العالمات التجاريةمهنيــــــــــة7320005

خدمات دليل الخطوط المساعدة للمعلوماتمهنيــــــــــة8220003

خدمات شبكات تقنية المعلوماتمهنيــــــــــة6202005

خدمات ُصنع ألواح الطباعةصنــــــــاعيـــة1812004

خدمات فحص السمعمهنيــــــــــة8690038

خدمات فحص أنظمة تدعيم األسقف والسقاالتمهنيــــــــــة7120024

خدمات قبول الجامعات والمعاهدمهنيــــــــــة8550003

خدمات متابعة المعامالتمهنيــــــــــة8299003

خدمات مراكز اإلتصالمهنيــــــــــة8220002

خدمات معالجة اثار التلوث وحماية البئيةمهنيــــــــــة3900001

خدمات مقاومة الصدأ و التآكل للمنشآت الخرسانية و المعدنيةمهنيــــــــــة4390014

خدمات نسخ الخرائط والرسوماتمهنيــــــــــة8219003

خدمات نسخ الوثائق والمستنداتمهنيــــــــــة8219002

خدمات وتعهدات رياضيةمهنيــــــــــة9311006

خلط الشاي والماته )ماتيه(صنــــــــاعيـــة1079004

خلط وتعبئة العطورمهنيــــــــــة8292006

دبغ وصبغ وتهيئة الصالل والجلودصنــــــــاعيـــة1511001

دور الحضانةمهنيــــــــــة8890001

رش وطالء وتلميع األثاثمهنيــــــــــة9524005

رفي السجاد والمنسوجاتمهنيــــــــــة9601006

رياض األطفالمهنيــــــــــة8510001

سبك المسبوكات الحديديةصنــــــــاعيـــة2431001

سبك مسبوكات المعادن الثمينةصنــــــــاعيـــة2432001

سبك مسبوكات المعادن غير الحديديةصنــــــــاعيـــة2432002

شراء وبيع األراضي والعقاراتتجاريــــــــة6810001

شغل الماسصنــــــــاعيـــة3211008

ليةصنــــــــاعيـــة2013001 ُصناعة خامات اللدائن في أشكال أوَّ

لصنــــــــاعيـــة2512008 ُصنع األوعية المعدنية للغاز المضغوط أو المسيَّ

ُصنع المربى وهالمات المائدة - الجيليصنــــــــاعيـــة1030012

صالة لعرض األعمال الفنيةمهنيــــــــــة9000904

صناعة احزمة و سيور نقل المواد والحركة المطاطيةصنــــــــاعيـــة2219003

صناعة اغطية الرأس البالستيكية.صنــــــــاعيـــة2220141

صناعة االبواب الخشبية مقاومة للحريقصنــــــــاعيـــة1622002

صناعة االبواب والنوافذ ومصاريعها واطرها الخشبيةصنــــــــاعيـــة1622001

صناعة االت تصوير باألفالم واألت التصوير الرقميةصنــــــــاعيـــة2670005

صناعة االحماض الكيماوية العضوية األساسيةصنــــــــاعيـــة2011017

صناعة االقراص البصرية الفارغةصنــــــــاعيـــة2680004

صناعة االنابيب والمواسير والخراطيم البالستيكية ولوازمهاصنــــــــاعيـــة2220003

رة لألسمنتصنــــــــاعيـــة2029010 صناعة اإلضافات المحضَّ

صناعة اإلطارات المطاطيةصنــــــــاعيـــة2211001

صناعة اإلنسان اآللي وأجهزة المحاكاةصنــــــــاعيـــة2829017

صناعة األبواب المعدنية المقاومة للحريقصنــــــــاعيـــة2511008

صناعة األثاث الخاص للمتاجرصنــــــــاعيـــة3100008

صناعة األثاث المكتبيصنــــــــاعيـــة3100007

صناعة األثاث المنزليصنــــــــاعيـــة3100001

صناعة األثاث لألغراض الطبية والجراحية وعالج األسنان والبيطريةصنــــــــاعيـــة3250002

صناعة األجزاء الجلدية في األحذيةصنــــــــاعيـــة1520004

صناعة األحذية لجميع األغراضصنــــــــاعيـــة1520001

صناعة األحماض الغير عضوية صنــــــــاعيـــة2011014

صناعة األخشاب زائدة الكثافةصنــــــــاعيـــة1621002

صناعة األدوات البالسـتيكية المستهلكهصنــــــــاعيـــة2220101

صناعة األدوات الصحية اللدائنيةصنــــــــاعيـــة2220138

صناعة األدوات القابلة للتبديل للعدد اليدوية واآلليةصنــــــــاعيـــة2593007

صناعة األدوات من مادة بي اي تيصنــــــــاعيـــة2220045

صناعة األدويةصنــــــــاعيـــة2100101
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صناعة األدوية البيطريةصنــــــــاعيـــة2100106

عةصنــــــــاعيـــة1610005 صناعة األرضيات الخشبية غير المجمَّ

صناعة األزرار والحابكات بأنواعهاصنــــــــاعيـــة3290011

صناعة األسقف المعلقة غير المعدنيةصنــــــــاعيـــة2399006

صناعة األسالك والكابالت المعزولةصنــــــــاعيـــة2732001

بةصنــــــــاعيـــة2012002 صناعة األسمدة الصرفة أو المركَّ

صناعة األسنان الصناعية وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة3250003

صناعة األشرطة البالستيكية الالصقة ذاتياصنــــــــاعيـــة2220131

صناعة األشرطة الالصقة الورقيةصنــــــــاعيـــة1709017

رةصنــــــــاعيـــة2029006 صناعة األصماغ والمواد الالصقة المحضَّ

صناعة األطر والهياكل المعدنية الالزمة للتشييد وأجزاء منهاصنــــــــاعيـــة2511003

صناعة األعالف المحضرة لحيوانات المزارع و مركزاتها ومكمالتهاصنــــــــاعيـــة1080001

صناعة األعالم بأنواعها والرايات ومايماثلهاصنــــــــاعيـــة1392009

صناعة األغذية الجاهزة سريعة التلفصنــــــــاعيـــة1079028

صناعة األغذية ذات المكونات المتجانسةصنــــــــاعيـــة1079029

صناعة األغطية األرضية النسجيةصنــــــــاعيـــة1393001

صناعة األفران والمحارق للصناعة والمختبراتصنــــــــاعيـــة2815001

صناعة األفران ومواقد للطبخ وألواح تسخين الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2750005

صناعة األقراص الحاسوبية الفارغةصنــــــــاعيـــة2680003

صناعة األقفال والمفاتيح والمفصالت وما شابههاصنــــــــاعيـــة2593009

صناعة األقمشة المنسوجة ذات الوبر والمخمليةصنــــــــاعيـــة1312003

صناعة األكواب واألطباق و الصواني الورقيةصنــــــــاعيـــة1709001

صناعة األكياس البالسـتيكيهصنــــــــاعيـــة2220108

صناعة األكياس الورقيةصنــــــــاعيـــة1702004

صناعة األلعاب اإللكترونيةصنــــــــاعيـــة3240006

صناعة األلواح الشراعية وألواح ركوب األمواجصنــــــــاعيـــة3230003

صناعة األلواح المصفحة من الورق والورق المقوىصنــــــــاعيـــة1701004

صناعة األلواح المعدنية المعزولةصنــــــــاعيـــة2599305

صناعة األلواح واألشرطة والمقاطع الخاصة المطاطيةصنــــــــاعيـــة2219001

صناعة األلياف التيلية التركيبية أو اإلصطناعيةصنــــــــاعيـــة2030002

صناعة األنابيب الداخلية لألطاراتصنــــــــاعيـــة2211002

صناعة األنابيب المقواة باأللياف الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2310006

صناعة األنابيب والمواسير والخراطيم المطاطيةصنــــــــاعيـــة2219002

صناعة األواني المنزلية المعدنيةصنــــــــاعيـــة2599106

صناعة األواني المنزلية وأدوات المطبخ الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629903

ج أو الورق المقوىصنــــــــاعيـــة1702002 صناعة األوعية من الورق المموَّ

صناعة األوعية والقواراير الزجاجية والكرستاليةصنــــــــاعيـــة2310009

صناعة اآلالت الطابعةصنــــــــاعيـــة2620004

صناعة اآلالت الكاتبةصنــــــــاعيـــة2817003

صناعة اآلالت الموسيقية الوتريةصنــــــــاعيـــة3220001

صناعة البراغي و المسامير اللولبية والصواميل والمنتجات الملولبة المماثلةصنــــــــاعيـــة2599104

صناعة البراميل واألحواض الخشبية وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة1623001

صناعة البطاقات البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220020

صناعة البطانياتصنــــــــاعيـــة1392003

صناعة التجهيزات الصحية الخزفيةصنــــــــاعيـــة2392001

صناعة التروس وأجهزة التعشيق وعلب التروس وأجهزة تغيير السرعة األخرىصنــــــــاعيـــة2814003

صناعة التماثيل الزجاجية الصغيرةصنــــــــاعيـــة2310014

صناعة التوابل ومرق التوابل )الصلصات( والبهاراتصنــــــــاعيـــة1079009

صناعة التوربينات وأجزائهاصنــــــــاعيـــة2811001

صناعة الثرياتصنــــــــاعيـــة2740003

صناعة الثلج الجافصنــــــــاعيـــة2011006

صناعة الُجبن وخثارة اللبنصنــــــــاعيـــة1050003

صناعة الجبسصنــــــــاعيـــة2394005

صناعة الجلود بأنواعهاصنــــــــاعيـــة1511002

صناعة الجلوكوز وشراب الجلوكوز وسكر الشعير وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة1062003

صناعة الجيرصنــــــــاعيـــة2394004

صناعة الجيالتين الغذائيصنــــــــاعيـــة1079019

صناعة الجيالتين النفطيصنــــــــاعيـــة1920010

صناعة الجيالتين ومشتقاتهصنــــــــاعيـــة2029019

صناعة الحافالتصنــــــــاعيـــة2910002

صناعة الحاويات المحّملة على أحد أنواع وسائط النقلصنــــــــاعيـــة2920106

صناعة الحبال البالسـتيكيهصنــــــــاعيـــة2220111

صناعة الحبوب واألقراص السكريةصنــــــــاعيـــة1073905

صناعة الحساء والمرقصنــــــــاعيـــة1079022

صناعة الحالوة الطحينيةصنــــــــاعيـــة1073902

صناعة الحلويات السكريةصنــــــــاعيـــة1073901
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صناعة الحلويات الشرقيةصنــــــــاعيـــة1073903

بة والقوالب وألواح كساء األسقف واأللواح الصغيرةصنــــــــاعيـــة1622003 صناعة الحليات الخشبية المحدَّ

صناعة الحليب السائلصنــــــــاعيـــة1050001

صناعة الحليب المجفف والمكثفصنــــــــاعيـــة1050007

صناعة الحمامات وأحواض الغسيل وما يماثلها المعدنيةصنــــــــاعيـــة2599116

صناعة الخبزصنــــــــاعيـــة1071001

صناعة الخرسانة الجاهزة والخلطات الخرسانية الجافة والمالطصنــــــــاعيـــة2395002

صناعة الخزانات من األلياف الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2310005

صناعة الخزانات والصهاريج البالسـتيكيةصنــــــــاعيـــة2220134

صناعة الخزانات والصهاريج واألوعية المماثلة من المعدن المثبتةصنــــــــاعيـــة2512001

صناعة الخزائن و الصناديق المتينة و األبواب المصفحة وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2599121

صناعة الخشب الحبيبى واأللواح اللليفيةصنــــــــاعيـــة1621004

صناعة الخلصنــــــــاعيـــة1079017

صناعة الخلطات والعجائن المجهزة لمنتجات الدقيقصنــــــــاعيـــة1061011

صناعة الخميرةصنــــــــاعيـــة1079001

صناعة الخيام واألشرعة واألغطية الفضفاضة وما شابههاصنــــــــاعيـــة1392001

صناعة الدّراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك مساعدصنــــــــاعيـــة3091001

ك والدّراجات األخرىصنــــــــاعيـــة3092001 صناعة الدراجات الهوائية بدون محرِّ

صناعة الدفاتر والكراريس واأللبومات والمنتجات المكتبية التعليمية والتجارية المشابهةصنــــــــاعيـــة1709004

صناعة الدالء واألوعية البالستيكيهصنــــــــاعيـــة2220124

صناعة الدالء والصناديق والعلب و البراميل المعدنيةصنــــــــاعيـــة2599102

صناعة الدمى وأجزائها ولوازمهاصنــــــــاعيـــة3240003

صناعة الدهانات والملمعاتصنــــــــاعيـــة2022001

صناعة الدهون والزيوت الحيوانيةصنــــــــاعيـــة1040201

صناعة الذخائر الحربيةصنــــــــاعيـــة2520004

صناعة الذرة المنفوخة )الفشار(صنــــــــاعيـــة1079024

صناعة الراتنجاتصنــــــــاعيـــة2029005

صناعة الرافعات والناقالت العاملة باإلستمرار المستخدمة تحت األرضصنــــــــاعيـــة2824001

صناعة الرقائق البالسـتيكيهصنــــــــاعيـــة2220115

صناعة الزبدةصنــــــــاعيـــة1050002

صناعة الزجاج المسطح - بالتعويمصنــــــــاعيـــة2310018

دصنــــــــاعيـــة2310012 ى أو المنضَّ صناعة الزجاج المسطح المقسَّ

صناعة الزالقات المعدنية للنفاياتصنــــــــاعيـــة2511007

صناعة الزيوت األساسية )عطور مركزة(صنــــــــاعيـــة2029021

صناعة الزيوت النباتية وتكريرهاصنــــــــاعيـــة1040101

لة كيميائيًاصنــــــــاعيـــة2029027 صناعة الزيوت والدهون المعدَّ

صناعة الساعات بأنواعهاصنــــــــاعيـــة2652001

صناعة الستائر البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220149

صناعة الستائر الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629907

صناعة الستائر والشراشف وأغطية األثاث أو الماكينات الجاهزةصنــــــــاعيـــة1392002

صناعة السروج واألعنةصنــــــــاعيـــة1512003

صناعة السكاكين ونصال القطع للماكيناتصنــــــــاعيـــة2593005

صناعة السالسلصنــــــــاعيـــة2599904

صناعة السالل وأعمال الخوصصنــــــــاعيـــة1629104

صناعة السمن النباتيصنــــــــاعيـــة1040102

صناعة الشرائح الفوتوغرافية واألفالمصنــــــــاعيـــة2029013

صناعة الشعر المستعار واللحى والحواجب ومايماثلهاصنــــــــاعيـــة3290004

صناعة الشيكوالتة وحلوى الشيكوالتةصنــــــــاعيـــة1073102

صناعة الصابونصنــــــــاعيـــة2023001

صناعة الصبغات والمواد الملونة المجهزةصنــــــــاعيـــة2022004

صناعة الصمامات الثنائية والترانزستورات وأجهزة متنوعة متصلةصنــــــــاعيـــة2610004

صناعة الصمغ والغراء المشابه للمطاطصنــــــــاعيـــة2013005

صناعة الصنادلصنــــــــاعيـــة1520002

صناعة الطابوقمهنيــــــــــة2392003

صناعة الطائراتصنــــــــاعيـــة3030001

صناعة العدد اليدويةصنــــــــاعيـــة2593002

صناعة العربات ذات الدفع باليدصنــــــــاعيـــة3099001

صناعة العسل االصطناعي وحلوى السكر المحروق )كراميل(صنــــــــاعيـــة1079021

صناعة العطور وماء التواليتصنــــــــاعيـــة2023008

صناعة العلب والعبوات الورقيةصنــــــــاعيـــة1702003

صناعة العناصر الكيميائيةصنــــــــاعيـــة2011003

صناعة العوارض والدعائم والسقاالت الخشبيةصنــــــــاعيـــة1622008

صناعة العوازل الكهربائية والتركيبات العازلة من الخزفصنــــــــاعيـــة2393001

صناعة الغازات الصناعية أو الطبية غير العضويةصنــــــــاعيـــة2011005

صناعة الغساالت والمجففاتصنــــــــاعيـــة2750004

ين الطبيعيصنــــــــاعيـــة1629101 ل وتجهيز الفلِّ صناعة الفلين المكتَّ



18/25

قائمة األنشطة التجارية مناطق   رأس   الخيمة   االقتصادية    - شركة محلية
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صناعة القبعات وأغطية الرأسصنــــــــاعيـــة1410117

صناعة القتالس والسيوف وحراب البنادق وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2593004

صناعة القطع الخشبية لغليون التدخينصنــــــــاعيـــة1629906

صناعة القلويات ومحاليلها والمواد القاعدية الغير عضويةصنــــــــاعيـــة2011011

صناعة القوارب والطوافات القابلة للنفخصنــــــــاعيـــة3012004

صناعة القوارير والعبوات البالسـتيكية المماثلةصنــــــــاعيـــة2220025

صناعة الكاكاو وزبدة ودهن وزيت الكاكاوصنــــــــاعيـــة1073101

صناعة الكراسى والمقاعد للمسارح ودور السينما وما شابههاصنــــــــاعيـــة3100006

صناعة الكراسي المتحركةصنــــــــاعيـــة3092003

صناعة الكربون المنشط والعوامل المساعدة والمواد الواقية الكيماويةصنــــــــاعيـــة2022002

صناعة الالكتوز والكازينصنــــــــاعيـــة1050009

صناعة اللبان )العلك(صنــــــــاعيـــة1073904

صناعة اللبن الرائب )الزبادي(صنــــــــاعيـــة1050004

صناعة اللحف والمساند والوسائد وأكياس النوم بأنواعها وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة1392008

صناعة اللعب ذات العجالت المصممة للركوبصنــــــــاعيـــة3240004

صناعة اللوحات المعدنية غير كهربائيةصنــــــــاعيـــة2599113

صناعة الماسحات الضوئيةصنــــــــاعيـــة2620007

صناعة المباني الجاهزة المعدنيةصنــــــــاعيـــة2511005

صناعة المتايصنــــــــاعيـــة1071004

صناعة المثاقب ومثاقب الطرق اليدوية ذات المحركصنــــــــاعيـــة2818001

صناعة المثلجاتصنــــــــاعيـــة1050006

صناعة المجدوالت القنبية وحبال السفن من ألياف نسجية أو شرائط وما شابههاصنــــــــاعيـــة1394001

صناعة المحركات البحريةصنــــــــاعيـــة2811002

صناعة المحركات الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2710001

صناعة المذيبات والمخففات المرّكبة العضويةصنــــــــاعيـــة2022005

صناعة المراتبصنــــــــاعيـــة3100009

صناعة المراكم الكهربائية وأجزائهاصنــــــــاعيـــة2720004

صناعة المرايا الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2310007

زات االصطناعيةصنــــــــاعيـــة1079012 صناعة المركِّ

صناعة المركبات التشخيصية أو الكواشف المخبرية الكيماويةصنــــــــاعيـــة2029018

صناعة المركبات العضوية األساسيةصنــــــــاعيـــة2011018

صناعة المركبات الكيماوية غير عضويةصنــــــــاعيـــة2011010

صناعة المركبات المقطورة ونصف المقطورةصنــــــــاعيـــة2920101

صناعة المساميروالدبابيسصنــــــــاعيـــة2599124

صناعة المستحضرات الكيمائية لألستخدمات الفوتوغرافيةصنــــــــاعيـــة2029012

صناعة المستلزمات البالستيكية للمائدة والمطابخ وادوات المراحيض أو التزيينصنــــــــاعيـــة2220002

صناعة المستلزمات الرياضيةصنــــــــاعيـــة3230002

صناعة المشروبات الغازيةصنــــــــاعيـــة1104204

صناعة المشروبات غير الكحوليةصنــــــــاعيـــة1104101

صناعة المصابيح الكهربائية بأنواعهاصنــــــــاعيـــة2740001

صناعة المصاعد والساللم والمّشايات المتحركةصنــــــــاعيـــة2816009

ليةصنــــــــاعيـــة2013003 صناعة المطاط التركيبي بأشكال أوَّ

صناعة المظاريف وبطاقات الرسائلصنــــــــاعيـــة1709006

صناعة المظالت الشمسة والمطر وعصي السير والمقاعدصنــــــــاعيـــة3290007

صناعة المعجنات المجمدةصنــــــــاعيـــة1071006

صناعة المعدات الرياضية و الرياضية للصاالت ومراكز اللياقة البدنيةصنــــــــاعيـــة3230001

صناعة المعدات الكهربائية للمركبات ذات المحركاتصنــــــــاعيـــة2930110

صناعة المعدات الميكانيكية والكهروميكانيكية لإلشارة والسالمة ومراقبة الحركةصنــــــــاعيـــة3020003

صناعة المعكرونة والشعيرية وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة1074001

صناعة المكابح )الفرامل( والقوابض للمركبات ذات المحركاتصنــــــــاعيـــة2930107

صناعة المكانس وفرش األصباغ ومماسح ومنافض الغبار بكافة انواعهاصنــــــــاعيـــة3290005

صناعة المالبس الجلدية وملحقاتهاصنــــــــاعيـــة1410108

صناعة المالبـس الخارجية الرجاليةصنــــــــاعيـــة1410102

صناعة المالبـس الخارجية النسائيةصنــــــــاعيـــة1410106

صناعة المالبس الداخلية ومالبس النوم النسائيةصنــــــــاعيـــة1410107

صناعة المالبـس الداخلية ومالبس النوم لألطفالصنــــــــاعيـــة1410105

صناعة المالبـس الداخلية ومالبس النوم للرجالصنــــــــاعيـــة1410101

صناعة الملبوسات وتوابعها من الفراءصنــــــــاعيـــة1420002

صناعة المناديل والمناشف ومناديل المائدة الورقيةصنــــــــاعيـــة1709008

صناعة المناشف الصحية والسدادات القطنية وحفاظات األطفال وبطانتهاصنــــــــاعيـــة1709009

صناعة المناشير ونصال المناشيرصنــــــــاعيـــة2593006

صناعة المناطيد وبالونات الهواء الساخنصنــــــــاعيـــة3030004

صناعة المنتجات األزوتية ذات الصلةصنــــــــاعيـــة2012006

صناعة المنتجات األسمنتية المقواة باأللياف الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2395004

صناعة المنتجات البالستيكية المقواة باأللياف الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2220148

صناعة المنتجات الخزفية المختبرية والكيميائية والصناعيةصنــــــــاعيـــة2393002
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صناعة المنتجات الشاحذة الطبيعية أو االصطناعية للطحن او السن او الصقلصنــــــــاعيـــة2399008

صناعة المنتجات الطازجة من المعجنات والفطائر والمخبوزات المحشوةصنــــــــاعيـــة1071002

صناعة المنتجات الطفيلية الغير حرارية المستخدمة للبناءمهنيــــــــــة2392002

صناعة المنتجات العطرية التركيبيةصنــــــــاعيـــة2011009

صناعة المنتجات الغذائية من الفاكهة أو الخضرصنــــــــاعيـــة1030003

صناعة المنصات البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220150

صناعة المنصـات بكافة انواعها وألواح التحميل االخرى الخشـبيةصنــــــــاعيـــة1623005

صناعة المواد المعدنية - الالفلزية العازلةصنــــــــاعيـــة2399001

صناعة المواقدصنــــــــاعيـــة2815002

صناعة الموصالت الكهربائية ولوازمهاصنــــــــاعيـــة2732003

صناعة المياه المقطرةصنــــــــاعيـــة2011008

صناعة الميكا المشغولة وأصناف الميكا أو الخّث أو الغرافيتصنــــــــاعيـــة2399003

صناعة الميكروفونات - مكبرات الصوتصنــــــــاعيـــة2640002

صناعة الناقالت والتليفريك وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2816011

صناعة النشا من الحبوبصنــــــــاعيـــة1062001

صناعة النعالصنــــــــاعيـــة1520003

صناعة النماذج والمجسمات البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220127

صناعة النوابض بكافة أنواعهاصنــــــــاعيـــة2599307

صناعة الهياكل بالمقصورات للمركبات ذات المحركاتصنــــــــاعيـــة2920901

صناعة الوجبات المطبوخة المعلبة والمجهزة بالتفريغصنــــــــاعيـــة1075004

غ أو الالصق الجاهز لالستعمالصنــــــــاعيـــة1709013 صناعة الورق المصمَّ

صناعة الورق والورق المقوىصنــــــــاعيـــة1701002

صناعة الورق والورق المقوى المموجصنــــــــاعيـــة1702001

صناعة اليوريا والفوسفات وأمالح البوتاسيوم الطبيعية الخامصنــــــــاعيـــة2012005

صناعة إطارات النظارات البالستيكيهصنــــــــاعيـــة2220146

صناعة ُأطر صناعية من معادنصنــــــــاعيـــة2511010

صناعة أبراج حفر وأوناش الروافع وهياكل رفع متنقلة وحامالت على الجانبين ومايماثلهاصنــــــــاعيـــة2816005

صناعة أثاث المختبراتصنــــــــاعيـــة3100005

صناعة أثاث المدارس والمطاعم الكنائسصنــــــــاعيـــة3100004

صناعة أثاث المطابخصنــــــــاعيـــة3100002

صناعة أجزاء اآلالت المتعددة األغراضصنــــــــاعيـــة2819903

صناعة أجزاء للسفن والمنشآت العائمةصنــــــــاعيـــة3011103

صناعة أجزاء للمراجل البحرية أو مراجل توليد الطاقةصنــــــــاعيـــة2513004

صناعة أجزاء و ملحقات الطائراتصنــــــــاعيـــة3030003

صناعة أجزاء وتوابع لهياكل المركبات ذات المحّركاتصنــــــــاعيـــة2930108

صناعة أجزاء ولوازم لآلالت الموسيقيةصنــــــــاعيـــة3220003

صناعة أجزاء وملحقات الدّراجات الهوائيةصنــــــــاعيـــة3092002

صناعة أجهزة الحاسوب الطرفية التي ال تعمل آليًاصنــــــــاعيـــة2620005

صناعة أجهزة أسالك غير حاملة للتيار الكهربائي من اللدائنصنــــــــاعيـــة2733011

صناعة أجهزة تسجيل شرائط الفيديو ومعدات نسخ الشرائطصنــــــــاعيـــة2640001

صناعة أجهزة تشغيل العاب الفيديوصنــــــــاعيـــة2640005

صناعة أجهزة تشغيل أقراص التسجيل وأقراص الفيديو الرقميةصنــــــــاعيـــة2640006

صناعة أجهزة تعمل باألشعة تحت الحمراءصنــــــــاعيـــة2630005

صناعة أجهزة تقويم العظام واألطراف اإلصطناعيةصنــــــــاعيـــة3250004

صناعة أجهزة تكييف الهواءصنــــــــاعيـــة2819201

صناعة أجهزة عرض وشاشات التلفزيونصنــــــــاعيـــة2640004

صناعة أجهزة فتح وغلق األبواب الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2790002

صناعة أجهزة وأنابيب التشعيعصنــــــــاعيـــة2660002

صناعة أحبار الكتابة والرسمصنــــــــاعيـــة2029008

صناعة أحزمة القيادة وأصناف متنوعة جلديةصنــــــــاعيـــة1512002

م التلقائي لألجهزةصنــــــــاعيـــة2651003 م البيئي وأدوات التحكُّ صناعة أدوات التحكُّ

صناعة أدوات التكبير البصريةصنــــــــاعيـــة2670004

صناعة أدوات المائدة المعدنيةصنــــــــاعيـــة2599129

صناعة أدوات المائدة واألدوات الصحية والمنزلية من الخزفصنــــــــاعيـــة2393005

صناعة أدوات صحية من الرخامصنــــــــاعيـــة2396005

صناعة أدوات عالج األسنانصنــــــــاعيـــة3250001

صناعة أربطة األحذية من المنسوجاتصنــــــــاعيـــة1399008

صناعة أساور الساعات واليد وعلب السجائر من المعادن الثمينةصنــــــــاعيـــة3211005

صناعة أسالك االتصاالت السلكيةصنــــــــاعيـــة2732004

صناعة أسالك وقضبان وأقطاب اللحام ومنتجات مماثلةصنــــــــاعيـــة2599112

صناعة أشرطة الفيديو واألشرطة السمعية المغناطسية الفارغةصنــــــــاعيـــة2680001

صناعة أصناف اإلغالق البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220135

صناعة أصناف اإلغالق المعدنية للعبواتصنــــــــاعيـــة2599107

صناعة أصناف مسبقة الصب للبناءصنــــــــاعيـــة2395001

صناعة أصناف من األسالكمهنيــــــــــة2599902

صناعة أطر المرايا والصور ولوحات الرسامين الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629910
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صناعة أعالف محضرة للحيوانات األليفةصنــــــــاعيـــة1080003

صناعة أغذية اإلفطار الجافة من الحبوبصنــــــــاعيـــة1061003

صناعة أغذية األطفالصنــــــــاعيـــة1079011

صناعة أغطية العجالتصنــــــــاعيـــة1392006

صناعة أغطية غرف تفتيش الصرف الصحيصنــــــــاعيـــة2599126

صناعة أقالم الحبر والرصاص وأخرى بكافة انواعهاصنــــــــاعيـــة3290001

صناعة أقمشة عريضة منسوجةصنــــــــاعيـــة1312001

صناعة أقمشة لألغراض التخصصيةصنــــــــاعيـــة1399001

صناعة أكواب الشرب و األدوات المنزلية األخرى من الزجاج والكريستالصنــــــــاعيـــة2310001

صناعة أالت التجفيف الزراعيةصنــــــــاعيـــة2825102

صناعة أالت تنظيف أو فرز أو تصنيف البذور والحبوب أو الخضر البقولية المجففةصنــــــــاعيـــة2825104

صناعة ألواح الطاقة الشمسيةصنــــــــاعيـــة2710012

صناعة ألياف الزجاج والصوف الزجاجيصنــــــــاعيـــة2310004

صناعة ألياف الكربون والغرافيت ومنتجاتهاصنــــــــاعيـــة2399007

صناعة أنابيب اإللكترونصنــــــــاعيـــة2610002

صناعة أنابيب ومواسير ملحومة من الصلبصنــــــــاعيـــة2410108

فة ولوازمها من حديد الصبصنــــــــاعيـــة2431002 صناعة أنابيب ومواسير وأشكال مجوَّ

غة من الصلب غير ملحومةصنــــــــاعيـــة2410107 صناعة أنابيب ومواسير وأشكال مفرَّ

صناعة أنظمة األنابيبصنــــــــاعيـــة2513003

صناعة أنواع الكعك الطازجصنــــــــاعيـــة1071003

صناعة آالت الثقب والحفر والتنقيبصنــــــــاعيـــة2824002

صناعة آالت الحصد والدرسصنــــــــاعيـــة2821003

صناعة آالت الرش الزراعيةصنــــــــاعيـــة2821004

صناعة آالت المحاسبةصنــــــــاعيـــة2817001

صناعة آالت النسخ والتصويرصنــــــــاعيـــة2817002

صناعة آالت النفخصنــــــــاعيـــة3220002

صناعة آالت الوزن الغير حساسةصنــــــــاعيـــة2819901

صناعة آالت إنتاج أو تشغيل على الساخن للزجاج أو األوعية الزجاجيةصنــــــــاعيـــة2829007

صناعة آالت تجفيف الخشب وُلباب الورق والورق والورق المقّوىصنــــــــاعيـــة2829005

صناعة آالت تجميع المصابيح الكهربائية أو اإللكترونية ومايماثلهاصنــــــــاعيـــة2829006

صناعة آالت تحريك التربةصنــــــــاعيـــة2824007

صناعة آالت تحضير األلياف النسيجيةصنــــــــاعيـــة2826001

صناعة آالت تحضيرالمشروباتصنــــــــاعيـــة2825103

صناعة آالت تصوير الفيديو من النوع المنزليصنــــــــاعيـــة2640003

صناعة آالت دق الركائز وإستخراجها وآالت الفرش والرص وما شابه ذلكصنــــــــاعيـــة2824008

صناعة آالت ُصنع األحذية وإصالحها و منتجات الجلود أوالفراءصنــــــــاعيـــة2826009

صناعة آالت صناعة الورق والورق المقّوىصنــــــــاعيـــة2829002

صناعة آالت عّد النقود المعدنية وتغليفهاصنــــــــاعيـــة2817004

صناعة آالت قّص األعشابصنــــــــاعيـــة2821002

صناعة آالت لتنظيف أو فرز أو تصنيف منتجات المزرعة والزراعيةصنــــــــاعيـــة2821005

صناعة آالت لشغل المطاط اللين أو اللدائن ومنتجاتهاصنــــــــاعيـــة2829001

صناعة آالت لف وطي األقمشة النسيجيةصنــــــــاعيـــة2826005

صناعة آالت للطالء بالكهرباءصنــــــــاعيـــة2822004

صناعة آالت معالجة األقمشة النسجيةصنــــــــاعيـــة2826004

صناعة آالت معالجة المواد المعدنيةصنــــــــاعيـــة2824004

صناعة آالت مغسلة المالبسصنــــــــاعيـــة2826006

صناعة آالت وأجهزة لترشيح السوائل أو تنقيتهاصنــــــــاعيـــة2819101

صناعة آالت ومعدات تجهيز األغذيةصنــــــــاعيـــة2825101

صناعة آالت ومعدات مناولة المعادن الساخنةصنــــــــاعيـــة2823001

صناعة بدائل الحليب واألجبان الغير حيوانيةصنــــــــاعيـــة1079023

صناعة بدائل السكر و تكرير السكرصنــــــــاعيـــة1072001

صناعة بطاريات الخاليا الجافةصنــــــــاعيـــة2720002

صناعة بطاريات الخاليا السائلةصنــــــــاعيـــة2720001

صناعة بكرات تمويج الشعر ومقابض وإطارات المظالت وأمشاط من المعدنصنــــــــاعيـــة2599128

صناعة بكرات كابالت من الخشبصنــــــــاعيـــة1623002

صناعة بكرات وآالت رفع وروافع للتروس وحاويات وروافع سياراتصنــــــــاعيـــة2816004

صناعة بياضات األسرة أو الموائد أو دورات المياه أو المطابخمهنيــــــــــة1392014

قة في األسقفصنــــــــاعيـــة2740002 صناعة تركيبات اإلضاءة المعلَّ

صناعة تركيبات أضاءة الشوارعصنــــــــاعيـــة2740008

صناعة جّرارات مد السكك و المستخدمة في التشييد أو التعدينصنــــــــاعيـــة2824006

صناعة جرارات الزراعة والحراجةصنــــــــاعيـــة2821001

صناعة حبر الطباعةصنــــــــاعيـــة2022007

صناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد وما شابههاصنــــــــاعيـــة1512001

صناعة حماالت التوصيل لصيانة األبنيةصنــــــــاعيـــة2816010

صناعة حواجز الطرق البالسـتيكيةصنــــــــاعيـــة2220039

صناعة خراطيش األحبارصنــــــــاعيـــة2817007
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صناعة خالصات ومستحضرات من الشاي أو الماتيهصنــــــــاعيـــة1079027

صناعة خالطات األسمنت والمالطصنــــــــاعيـــة2824003

صناعة دبس السكرصنــــــــاعيـــة1072004

صناعة رقائق الموصالت اإللكترونية وأشباه الموصالتصنــــــــاعيـــة2610003

صناعة رقائق من قشرة الخشبصنــــــــاعيـــة1621001

صناعة زخارف السياراتصنــــــــاعيـــة1399007

صناعة زيت الذرةصنــــــــاعيـــة1062002

صناعة زيوت التشحيم أو الشحوم من زيت األساسصنــــــــاعيـــة1920006

صناعة سترات النجاة ومظالت الهبوط وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة1392011

صناعة سخانات المياه الكهربائية المنزليةصنــــــــاعيـــة2750006

صناعة سدات قطنية لوقف النزيفصنــــــــاعيـــة1399004

صناعة سدادات األذن والضوضاءصنــــــــاعيـــة3290008

صناعة سلع معدنية لالستعمال المكتبيصنــــــــاعيـــة2599108

صناعة سيارات الركابصنــــــــاعيـــة2910001

صناعة شاحنات البطاريات الحالة الصلبةصنــــــــاعيـــة2790001

صناعة شباك معقودةصنــــــــاعيـــة1394002

صناعة شراب الشعيرصنــــــــاعيـــة1103102

صناعة شرائط كاسيت الفيديو وشرائط الكاسيت السمعية المغناطسية الفارغةصنــــــــاعيـــة2680002

افات بأنواعهاصنــــــــاعيـــة2824009 صناعة شفرات الجرَّ

صناعة شماعات المالبس ومشابك الغسيل الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629902

صناعة شمع البارافينصنــــــــاعيـــة1920011

صناعة صفائح األلومينيوم - القصديرصنــــــــاعيـــة2420011

صناعة صنابير وصّمامات صناعيةصنــــــــاعيـــة2813003

صناعة صنابير وصّمامات لألدوات الصحيةصنــــــــاعيـــة2813004

صناعة صناديق التعبئة واألوعية الخشبية المشابهة للتغليفصنــــــــاعيـــة1623003

لة من لباب الورقصنــــــــاعيـــة1709005 صناعة صواني البيض ومنتجات التعبئة األخرى المشكَّ

صناعة ضفائر ومنتجات مواد الضفرصنــــــــاعيـــة1629103

صناعة طابوق وبالطات السيراميك المقاوم للحرارة وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2391002

صناعة ُعلب األسالك الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2733012

صناعة ُعلب الملفات المكتبية واألصناف المشابهةصنــــــــاعيـــة1702005

صناعة ُعلب للمجوهرات وأدوات المائدة واألصناف المشابهة الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629909

صناعة عّدادات الطوابع البريدية وآالت تجهيز البريد وتجميعصنــــــــاعيـــة2817005

صناعة عدادات اإلستهالكصنــــــــاعيـــة2651004

صناعة عدد التدبيس ودق المسامير اليدوية ذات المحرك بأنواعهاصنــــــــاعيـــة2818003

صناعة عدد الكبسصنــــــــاعيـــة2593008

صناعة عدد آلية لشغل الموادصنــــــــاعيـــة2822001

صناعة عدد آلية للختم والكبسصنــــــــاعيـــة2822002

صناعة عربات السكك الحديدية وخطوط الترام ذاتية الدفعصنــــــــاعيـــة3020002

صناعة عربات أعمال الرفع والمناولةصنــــــــاعيـــة2816002

صناعة عربات صغار األطفالصنــــــــاعيـــة3092004

صناعة عصائر الفاكهة والخضرصنــــــــاعيـــة1030009

صناعة عالقات المالبس البالسـتيكيةصنــــــــاعيـــة2220137

صناعة علب القولبة والقوالب - باستثناء قوالب السبائكصنــــــــاعيـــة2593003

صناعة علب تغيير السرعة والمحاور والدواليب وأنظمة التعليق وأجزاؤهاصنــــــــاعيـــة2930104

صناعة علب صفيح للمنتجات الغذائية و العبوات قابلة للطيصنــــــــاعيـــة2599101

صناعة غاليين التدخينصنــــــــاعيـــة3290026

صناعة فواصل معدنية للغرف مثبتة في األرضصنــــــــاعيـــة2511016

صناعة ُقبب الغزل وبكرات لف الخيوط وما يماثلها من أصناف من الخشب المخروطصنــــــــاعيـــة1629905

صناعة قارئات البطاقات الذكيةصنــــــــاعيـــة2620006

صناعة قشدة الحليبصنــــــــاعيـــة1050005

صناعة قضبان وأسياخ الصلب المدلفنة على الساخنصنــــــــاعيـــة2410901

صناعة قماش االبالستيك غير المنسوجصنــــــــاعيـــة2220016

صناعة قوالب وأجزاء األحذية الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629904

صناعة كابالت االتصاالت السلكيةصنــــــــاعيـــة2732005

صناعة كابالت األلياف البصريةصنــــــــاعيـــة2731001

صناعة كابالت الطابعات وأجهزة العرض ووحدات التخزين وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2610006

رة وأصناف مشابهةصنــــــــاعيـــة2599105 صناعة كابالت معدنية وأشرطة مضفَّ

صناعة كتل الحريقصنــــــــاعيـــة1629912

صناعة كتل أسمنتية غير مطحونة )كلينكر( وكافة أنواع األسمنت المائي .صنــــــــاعيـــة2394001

صناعة كراسي التحميل الكروية واإلسطوانية وأجزاؤهاصنــــــــاعيـــة2814001

صناعة كواتم الصوت وأجهزة تحويل غازات ومواسير العادم للمركبات ذات المحركاتصنــــــــاعيـــة2930102

صناعة كيماويات آبار النفطصنــــــــاعيـــة2029011

صناعة لب الورقصنــــــــاعيـــة1701001

صناعة لبادات تنظيف معدنيةصنــــــــاعيـــة2599117

صناعة لوازم األنـابيـب المـقواة باألليـاف الزجـاجيـةصنــــــــاعيـــة2310019

صناعة لوازم األنابيب و المواسير من الصلب الصبصنــــــــاعيـــة2431003
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صناعة لوازم تكييف الهواءصنــــــــاعيـــة2819204

صناعة لوازم معدات الرفع والمناولةصنــــــــاعيـــة2816007

صناعة لوحات التحكم لتوزيع الطاقة الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2710005

صناعة لوحات التسجيل اإللكترونيةصنــــــــاعيـــة2790003

صناعة لوحات الدوائر المطبوعة الخاليةصنــــــــاعيـــة2610007

صناعة ماكينات الحالقة وشفرات الحالقةصنــــــــاعيـــة2593001

صناعة ماكينات الخياطة ورؤوسها وإبرهاصنــــــــاعيـــة2826007

صناعة ماكينات الطباعة وتجليد الكتب وماكينات لألنشطة الداعمة للطباعةصنــــــــاعيـــة2829004

صناعة ماكينات إنتاج أو تجهيز اللباد أو المواد غير المنسوجةصنــــــــاعيـــة2826008

صناعة ماكينات تحضير وإنتاج األلياف وخيوط الغزل النسيجية االصطناعيةصنــــــــاعيـــة2826002

صناعة ماكينات وأجهزة مساعدة آلالت النسيجصنــــــــاعيـــة2826003

صناعة مباني خشبية سابقة التجهيز وأجزائهاصنــــــــاعيـــة1622004

صناعة مبردات المركبات ذات المحركات وأجزاؤهاصنــــــــاعيـــة2930101

صناعة مبيدات الحشرات والقوارض والفطرية واألعشابصنــــــــاعيـــة2021001

صناعة مجموعات الكتابة الورقية المكتبيةصنــــــــاعيـــة1709014

صناعة مجموعات توربينات المراجلصنــــــــاعيـــة2811004

دةصنــــــــاعيـــة3212002 صناعة مجوهرات المالبس أو المجوهرات المقلَّ

صناعة مجوهرات من معادن ثمينةصنــــــــاعيـــة3211004

صناعة محركات المركباتصنــــــــاعيـــة2910004

صناعة محركات قاطرات السكك الحديديةصنــــــــاعيـــة2811003

صناعة محوالت التوزيع الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2710003

صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعيصنــــــــاعيـــة2013004

صناعة مدلفنات المعادن واسطواناتهاصنــــــــاعيـــة2823002

صناعة مراجل ومشعات التدفئة المركزيةصنــــــــاعيـــة2512006

صناعة مراوح تهوئة األدوار السقفيةصنــــــــاعيـــة2819206

صناعة مرشحات زيتصنــــــــاعيـــة2930902

صناعة مرشحات هواء السيارات والمركباتصنــــــــاعيـــة2930901

صناعة مركبات السد الغير حراري وما يماثلهاصنــــــــاعيـــة2022003

صناعة مزيالت الروائح وأمالح اإلستحمامصنــــــــاعيـــة2023011

صناعة مزيالت الشعرصنــــــــاعيـــة2023021

رةصنــــــــاعيـــة2022006 صناعة مزيالت الطالء أو الورنيش المحضَّ

صناعة مساحيق الغسيل والمنظفاتصنــــــــاعيـــة2023002

صناعة مستحضرات التجميل والتزيينصنــــــــاعيـــة2023012

صناعة مستحضرات العناية باالقدام واأليديصنــــــــاعيـــة2023020

صناعة مستحضرات العناية بالشعرصنــــــــاعيـــة2023016

صناعة مستحضرات الوقاية من الشمس وإكتساب السمرةصنــــــــاعيـــة2023022

صناعة مستحضرات تثبيت االسنانصنــــــــاعيـــة2023014

صناعة مستحضرات حالقة الذقنصنــــــــاعيـــة2023015

صناعة مستحضرات غسل األطباقصنــــــــاعيـــة2023004

د الكيميائيةصنــــــــاعيـــة2029014 صناعة مستحضرات منع الخبط ومنع التجمُّ

صناعة مستحضرات نعومة المنسوجاتصنــــــــاعيـــة2023005

صناعة مستخلصات المنتجات العطرية الطبيعيةصنــــــــاعيـــة2029022

صناعة مستلزمات رياضة صيد األسماكصنــــــــاعيـــة3230004

صناعة مسحوق كربونات الكالسيومصنــــــــاعيـــة2011012

صناعة مشروب الجعة بدون كحولصنــــــــاعيـــة1103103

صناعة مشروبات األعشابصنــــــــاعيـــة1079006

صناعة مشروبات أساسها الحليبصنــــــــاعيـــة1050010

صناعة مشروبات بنكهة الفواكهصنــــــــاعيـــة1104902

صناعة مضخات السوائلصنــــــــاعيـــة2813001

صناعة معجون األسنان ومستحضرات تنظيف الفمصنــــــــاعيـــة2023013

صناعة معدات اتصاالت البياناتصنــــــــاعيـــة2630001

صناعة معدات األشارات الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2790004

صناعة معدات التبريد أو التجميد الصناعيةصنــــــــاعيـــة2819207

صناعة معدات التجليد من النوع المكتبىصنــــــــاعيـــة2817006

صناعة معدات التسخين المنزلية غير الكهربائية المثّبتة بشكل دائمصنــــــــاعيـــة2815003

صناعة معدات الرادارصنــــــــاعيـــة2651019

صناعة معدات السالمة الواقيةصنــــــــاعيـــة3290002

صناعة معدات الليزر الطبيةصنــــــــاعيـــة2660003

صناعة معدات أستوديهات األذاعة والتلفزيون ومعدات البثصنــــــــاعيـــة2630002

صناعة معدات تسجيل وقياس الوقت وعرض الفترات الزمنيةصنــــــــاعيـــة2652003

صناعة معدات حقول النفط والغازصنــــــــاعيـــة2824010

صناعة معدات كهربائية للحام الفوالذ والقصديرصنــــــــاعيـــة2790005

صناعة معدات لقذف أو نشر أو رش السوائل أو المساحيقصنــــــــاعيـــة2819904

صناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعهاصنــــــــاعيـــة2710010

صناعة معدات نقل القوى الميكانيكيةصنــــــــاعيـــة2814002

صناعة معدات و أدوات معالجة خطوط االنابيب المستخدمة ألغراض خاصةصنــــــــاعيـــة2829016
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صناعة مقابض وهياكل للُعدد والمكانس والفراجين )فرش( الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629901

صناعة مقاطع حديدية مفتوحة بالتشكيل على الباردصنــــــــاعيـــة2410105

صناعة مقاعد السياراتصنــــــــاعيـــة2930109

صناعة مقاعد الطائراتصنــــــــاعيـــة3030005

صناعة مقاعد عربات السكك الحديديةصنــــــــاعيـــة3020004

صناعة مقاومات إلكترونيةصنــــــــاعيـــة2610005

صناعة مقرمشات الذرة بالجبنةصنــــــــاعيـــة1079025

صناعة مكابس لُصنع ألواح الخشب الحبيبي وما شابههاصنــــــــاعيـــة2822003

صناعة مكعبات السكرصنــــــــاعيـــة1072002

صناعة مكونات إنشائية مسبقة الصنعصنــــــــاعيـــة2395005

صناعة مالبـس الخارجية األطفالصنــــــــاعيـــة1410104

صناعة مالبـس الرضع والرياضيةصنــــــــاعيـــة1410112

صناعة مالبس العملصنــــــــاعيـــة1410103

صناعة ملحقات الملبوساتصنــــــــاعيـــة1410119

صناعة منتجات البيض وزالل البيضصنــــــــاعيـــة1079014

صناعة منتجات التمورصنــــــــاعيـــة1030011

صناعة منتجات التنظيف أو التلميعصنــــــــاعيـــة2023018

صناعة منتجات الجص للبناء - الجبسصنــــــــاعيـــة2395008

صناعة منتجات الحبال أو الِشباكصنــــــــاعيـــة1394003

صناعة منتجات الديكور الخشبيةصنــــــــاعيـــة1629911

صناعة منتجـات الرخـام للديـكورصنــــــــاعيـــة2396006

صناعة منتجات الزينة النباتية ومستلزماتها الصناعيةصنــــــــاعيـــة3290013

صناعة منتجات السيراميك العازلة للحرارةصنــــــــاعيـــة2391001

صناعة منتجات العجائن المعلبة أو المجمدةصنــــــــاعيـــة1074003

صناعة منتجات المخابز الجافةصنــــــــاعيـــة1071005

صناعة منتجات أسمنت اإلسبستوس والليفي السيلولوزي و ما شابه ذلكصنــــــــاعيـــة2395009

صناعة منتجات تغطية الطرق والصناعات البتروكيماويةصنــــــــاعيـــة1920005

عهصنــــــــاعيـــة2220106 صناعة منتجات لدائنية نصف مصنَّ

صناعة منتجات ماكينات الربطصنــــــــاعيـــة2599401

صناعة منظمات ضربات القلبصنــــــــاعيـــة2660007

صناعة منظمات نمو النبات ومضادات التبرعمصنــــــــاعيـــة2021003

صناعة مواد التشخيص المشعة في األجسام الحيةصنــــــــاعيـــة2100108

صناعة مواد التضميد الطبي والجراحيصنــــــــاعيـــة2100107

صناعة مواد إطفاء الحريقصنــــــــاعيـــة2029001

عة- من الصلبصنــــــــاعيـــة2410903 صناعة مواد خطوط السكك الحديدية - قضبان غير مجمَّ

صناعة مواد ربط القرطاسية البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220036

صناعة مواد كيماوية إتمام تجهيز المنسوجات والجلودصنــــــــاعيـــة2029009

صناعة مواسير األسالك والتركيبات الكهربائيةصنــــــــاعيـــة2733008

دات الطاقةصنــــــــاعيـــة2710006 صناعة مولِّ

دات بخار الماء أو غيرها من األبخرةصنــــــــاعيـــة2513001 صناعة مولِّ

رة عطريةصنــــــــاعيـــة2029023 صناعة مياه مقطَّ

صناعة نبيذ بدون كحولصنــــــــاعيـــة1102901

صناعة نشارة الخشبصنــــــــاعيـــة1610007

صناعة نماذج تسلية ومصغرة ومايماثلهاصنــــــــاعيـــة3240005

صناعة هوائيات اإلرسال واألستقبالصنــــــــاعيـــة2630003

صناعة وتعبئة العود والبخورصنــــــــاعيـــة2023009

صناعة وحدات زجاجية عازلة ذات جدران متعددصنــــــــاعيـــة2310011

صناعة ورق الحائط وأغطية الحوائط المماثلةصنــــــــاعيـــة1709015

صناعة ورق الطباعة الحاسوبية الجاهز لالستعمالصنــــــــاعيـــة1709016

صناعة ورق الطباعة والكتابة الجاهز لالستعمالصنــــــــاعيـــة1709003

صناعة ورق مقوى الترشيحصنــــــــاعيـــة1709018

صناعة وغزل الخيوط بكافة انواعهاصنــــــــاعيـــة1311002

صناعةاألبواب والنوافذ وأطرها والمصاريع المعدنيةصنــــــــاعيـــة2511017

صناعةأغطية األرضيات و الجدران و األسقف البالستيكيةصنــــــــاعيـــة2220126

صهر ودرفلة وسحب وتنقية المعادن غير الحديدية الخامصنــــــــاعيـــة2420001

صيدليةتجاريــــــــة4772001

صيدلية بيطريةتجاريــــــــة4772002

ضرب األرزصنــــــــاعيـــة1061005

طب صيني تقليديمهنيــــــــــة8690017

طب مثلي ) هوميوباثي (مهنيــــــــــة8690016

طب هندي تقليدي )اإليروفيديا(مهنيــــــــــة8690018

طباعة االستمارات والمواد التجارية المطبوعة األخرىصنــــــــاعيـــة1811001

طباعة الشاشة الحريرية على المنسوجات والملبوساتصنــــــــاعيـــة1313002

طحن الحبوب والغاللصنــــــــاعيـــة1061001

طحن الخضرواتصنــــــــاعيـــة1061012

طـالء القوارير الزجـاجيةصنــــــــاعيـــة2310010



24/25

قائمة األنشطة التجارية مناطق   رأس   الخيمة   االقتصادية    - شركة محلية

النشاطنوع الرخصةرمز النشاطالنشاطنوع الرخصةرمز النشاط
عيادة اذن وانف وحنجرةمهنيــــــــــة8620014

عيادة األمراض التنفسيةمهنيــــــــــة8620009

عيادة التخدير وعالج اآلالممهنيــــــــــة8620036

عيادة الطب العاممهنيــــــــــة8620001

عيادة الطب المهنيمهنيــــــــــة8620037

عيادة امراض االطفالمهنيــــــــــة8620005

عيادة امراض العيونمهنيــــــــــة8620006

عيادة امراض الغدد الصماءمهنيــــــــــة8620018

عيادة امراض المسالك البوليةمهنيــــــــــة8620011

عيادة امراض النساء والوالدةمهنيــــــــــة8620010

عيادة امراض جلدية وتناسليةمهنيــــــــــة8620013

عيادة امراض نفسية وعصبيةمهنيــــــــــة8620012

عيادة أمراض الروماتيزممهنيــــــــــة8620008

عيادة أمراض القلبمهنيــــــــــة8620004

عيادة أمراض باطنيةمهنيــــــــــة8620002

عيادة بيطريةمهنيــــــــــة7500002

عيادة جراحة االسنانمهنيــــــــــة8620015

عيادة جراحة االعصابمهنيــــــــــة8620022

عيادة جراحة االمراض السرطانيةمهنيــــــــــة8620025

عيادة جراحة األوعية الدمويةمهنيــــــــــة8620023

عيادة جراحة التجميلمهنيــــــــــة8620016

عيادة جراحة العظاممهنيــــــــــة8620007

عيادة جراحة عامةمهنيــــــــــة8620017

عيادة طب األسنانمهنيــــــــــة8620003

عيادة طب الشيخوخةمهنيــــــــــة8620034

عيادة للتخصيب وعالج العقممهنيــــــــــة8620024

عيادة متخصصة لداء السكريمهنيــــــــــة8620019

غسل الرمال وتهيئتهاصنــــــــاعيـــة0810009

غسيل المالبسمهنيــــــــــة9601002

فحص اللياقة الطبيةمهنيــــــــــة8690030

فحص خطوط األنابيب ومعالجتهامهنيــــــــــة7120008

فحص وقياس سالمة الكابالتمهنيــــــــــة7120027

فندقتجاريــــــــة5510001

قص وتصفيف الشعر والحالقة للرجالمهنيــــــــــة9602101

قطع و تشكيل و صقل االحجارصنــــــــاعيـــة2396003

كشف و تقدير المخاطر و األضرارمهنيــــــــــة6621001

كلية جامعيةمهنيــــــــــة8530003

كلية مجتمع والكليات المتوسطةمهنيــــــــــة8530001

كي المالبسمهنيــــــــــة9601001

لوجستيةتجاريــــــــة5229013

متجر إستهالكيتجاريــــــــة4711004

متجر متعدد األقسامتجاريــــــــة4719001

مجمع إستهالكي )سوبرماركت(تجاريــــــــة4711002

مجمع طبيمهنيــــــــــة8620021

مجمع للتعامل اإللكترونيمهنيــــــــــة6312004

مراكز طب طبيعي وتأهيلمهنيــــــــــة8690001

مستشفى امراض األطفالمهنيــــــــــة8610003

مستشفى امراض النساء والوالدةمهنيــــــــــة8610004

مستشفى أمراض العيونمهنيــــــــــة8610002

مستشفى أمراض عقليةمهنيــــــــــة8610005

مستشفى بيطرىمهنيــــــــــة7500001

مستشفى جراحة التجميلمهنيــــــــــة8610006

مستشفى عاممهنيــــــــــة8610001

مستودع طبيمهنيــــــــــة4649063

مطعممهنيــــــــــة5610001

معالجة المخلفات الزجاجيةمهنيــــــــــة3830901

معالجة المعادن لتنظيفهامهنيــــــــــة2592004

معالجة النفايات اإلنشائيةمهنيــــــــــة3830910

معالجة النفايات اللدائنية أو المطاطية في شكل حبيباتمهنيــــــــــة3830907

معالجة النفايات والمخلفات العضويةمهنيــــــــــة3830909

معالجة بالطبيعة - ناتشروباثيمهنيــــــــــة8690025

معالجة زيوت الطبخ والدهون المستعملةمهنيــــــــــة3830902

معالجة وتجهيز النفايات المعدنيةمهنيــــــــــة3830101

معالجة وتكرير مخلفات الزيوتصنــــــــاعيـــة1-1920006

معالجة يدوية لتقويم العظام ) اوستيوبثي (مهنيــــــــــة8690022

معالجة يدوية لتقويم العمود الفقري ) كايروبراكتيك (مهنيــــــــــة8690014
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النشاطنوع الرخصةرمز النشاطالنشاطنوع الرخصةرمز النشاط
معهد تحفيظ القران الكريممهنيــــــــــة8549017

معهد مهني متخصصمهنيــــــــــة8530002

مكاتب االستشارات القانونيةمهنيــــــــــة6910002

مكتب ادارةمهنيــــــــــة7010001

مكتب ارتباط اقليميمهنيــــــــــة7010005

مكتب تمثيلمهنيــــــــــة7010003

مكتب تمثيل صيدليمهنيــــــــــة7010011

مكتب تمثيل مصرفيمهنيــــــــــة7010008

مكتب خطوط طيران دوليةتجاريــــــــة7911006

منتجعتجاريــــــــة5510006

منتجع طبىمهنيــــــــــة8710002

منجرة - ورش النجارةمهنيــــــــــة1622007

موفر خدمات الشركاتمهنيــــــــــة7010006

ميتالورجيا المساحيقصنــــــــاعيـــة2591007

نزع مادة الكافيين من الُبن وتحميصهصنــــــــاعيـــة1079005

نشر نظم التشغيلتجاريــــــــة5820001

نقل الطاقة الكهربائيةصنــــــــاعيـــة3510002

هدم المباني وغيرها من اإلنشاءات ورفع االنقاضمهنيــــــــــة4311001

وسيط تامينمهنيــــــــــة6622001

وسيط تجاريمهنيــــــــــة4610010

وسيط توزيع الطاقة الكهربائيةمهنيــــــــــة3510007

وسيط خدماتمهنيــــــــــة7490007

وسيط رهنمهنيــــــــــة6619005

وسيط مصرفيمهنيــــــــــة6612009

وكاالت تجاريةتجاريــــــــة4610002

وكالة الدعاية واإلعالنمهنيــــــــــة7310001

وكالء بالعمولةتجاريــــــــة4610003

وكالء تسجيل العالمات التجاريةمهنيــــــــــة6910004

وكالء تسجيل المصنفات الفكريةمهنيــــــــــة6910005

وكالء تسجيل براءات االختراع والرسومات والنماذجمهنيــــــــــة6910003

وكالء تسجيل ملكيةمهنيــــــــــة6910006

وكالء خدمات السفن والبواخر والناقالتمهنيــــــــــة5229006

وكيل تأمينمهنيــــــــــة6622002

وكيل خطوط شحن جويمهنيــــــــــة7911003

وكيل خطوط مالحيةمهنيــــــــــة7911002


