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 3صفحة  يصادارة التراخ
 

 
  
 

  :أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

حية
ص

ت ال
خدما

ال
 

 مستشفى أهلـي(   1

 مستوصف أهلـي(  2

 مجمع عيادات أهلـي(  3

  عيادة طبيــة(  4

 مختبر طبـي(  5

 (( ــي بــط))مركز عالج طبيعي (  6

  بيع نظارات طبية(  7

  صيـدلية(  8

  بيع أجهزة ولوازم طبية(  9

  بيع مواد ومستحضرات طبية( 11

  معمل أسـنان( 11

  مستوصف أسـنان( 12

  عيادة مركز عالج نفسي( 13

  بيع نظارات شمسية( 14

  عيـادة أسـنان( 15

  مختبر فحص مواد غذائية وزراعية( 16

  ص وتحليل العسلمختبر فح( 17

  مختبر فحص الدهانات( 18

  مكتب استشارات صيدلية( 19

   أطراف صناعية وأجهزة تعويضية( 21

  زراعة الشعر( 21

  بيع نظارات وصيانتها( 22

  العناية بالبشرة( 23

  العناية بالبشرة غير طبية (24

  تركيب وصيانة أجهزة طبية( 25 

  الصابون ومتحضرات الغسيل والتلميع والصقلفحص اختبار ( 26

   مركز تغذية عالج وإرشادي( 27

  استشارات نفسية وتأهيل شامل( 28

  مركز ذوي االحتياجات الخاصة (29

  صيانة نظارات فقط( 31

  مختبر بيطري يقوم بالتحاليل البيطرية( 31

  مركز أشعة طبية( 32 
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 4صفحة  يصادارة التراخ
 

  لكلىمركز غسيل وزراعة ا( 33 

  تجهيز المستشفيات و المستوصفات والمراكز الطبية وصيانتها( 34 

  لوازم معدات طبية وعلمية( 35

 ومستلزماتها تجارة الجملة والتجزئة في األجهزة والمعدات الطبية ( 36

  إدارة وتشغيل وصيانة مراكز ومستشفيات( 37

 طبية أجهزة ومعدات تنفيذ عقود مقاوالت تركيب وصيانة وتشغيل( 38 

  تنفيذ عقود صيانة األجهزة الطبية( 39 

  تنفيذ عقود صيانة وإصالح األجهزة الطبية والمختبر والبصرية( 41

  صناعة األثاث الطبي ولوازم المعاقين( 41 

  معمل مستحضرات طبية( 42

  مصنع أدوية( 43 

  معمل مستحضرات تجميل( 44

  مستودع أدوية( 45

  كواشف مخبريه ولوازم ومعدات طبية وأسنان وأدوات تصوير( 46

  مستودع عطورات وأدوات تجميل( 47

  مستودع أجهزة ولوازم طبية( 48

  تركيب شعر صناعي( 49

  عالج طبيعي لألصحاء( 51

 
 الحجامة( 51
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  أنشطة تحتاج موافقة وزارة النقل ولمواصالت** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

ت 
ال
ص

نقل وموا

ت
ال
صا

وات
 

  مكتب أجرة عامة(  1

  مكتب تأجير سيارات(  2

  مكتب سفر وسياحة(  3

  كتب خدمات الحجاج والمعتمرينم(  4

  تب ترحيل بضائعمك(  5

 ) خطابات وطرود) نقل سريع  (  6

  نقل طرود غير بريدية(  7

  نقل عفش(  8

  نقل مدرسـي(  9

  تذاكر سفر برية( 11

  تحميل وتنزيل داخل المدن( 11

   تنظيم رحالت سياحية( 12

  نقل سيارات بين المدان( 13 

  نقل سيارات داخل المدان( 14

 دماتوالخ تنفيذ عقود تقديم خدمات الشحن و البحري للبضائع ( 15
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 6صفحة  يصادارة التراخ
 

  أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الزراعة** 

 نشاط الفرعي نشاط الرئيسي

ت
حيوانا

عة و
زرا

 

  أسماك وطيور زينة(  1

  بيع مستلزمات زراعية ( 2

  بيع حيوانات أليفة(  3

  بيع مواشي(  4

  مسلخ(  5

  بيع أعالف(  6 

  حفر أبار ( 7 

 والحدائق تنسيق وصيانة الشالالت (  8

 بيع وطحن وجرش حبوب وأعالف حيوانات(  9

  بيع وشراء الصقور ولوازمها( 11 

ومستلزماتها( 11 استيراد الطيور الحية وطيور الزينة             

خدمات مكافحة حشرات( 12         .    

استيراد وتصدير طيور وأسماك زينة( 13         .    

 . اسماك زينة وحيوانات أليفه ومستلزماتها استيراد وتصدير( 14    

استيراد وتصدير أعالف الطيور والحيوانات األلفية( 15              

استثمار ساحة مزاد األعالف( 16             

تشغيل ساحة مزاد األعالف( 17              

بذور وشتالت زراعية( 18             

الحيوانات األلفية وأغذيتهابيع مستلزمات ( 19             

بيع طيور( 21            

مصنع أدوية بيطرية( 21            

مستودع مبيدات حشرية وأعمال مكافحة الحشرات( 22            
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 7صفحة  يصادارة التراخ
 

ومستحضرات بيطرية  مستودع أدوية( 23            

مستودع مواد زراعية( 24            

والتجزئة في طيور الزينة مستودع الجملة( 25            

عيادة بيطرية( 26         .   

مستوصف بيطري( 27         .   

أدوية بيطرية ومستلزماتها( 28            

مختبر فحص مواد غذائية وزراعية( 29            

مختبر بيطري( 31            

صيدلية بيطري( 31             

ريةصيدلية بيط( 32             
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 8صفحة  يصادارة التراخ
 

  أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الثقافة واإلعالم** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

الم
ع
إل
الثقافة وا

 

مكتبة(  1        

تصوير خرائط(  2       

خدمات الطالب(  3       

معالجة وثائق ومخطوطات(  4       

محل تصوير(  5       

محل تصوير نسائي(  6    .   

وـــــــــــــــــفيدي(  7    .   

تسجيالت سمعية(  8       

بيع كتب مستعملة(  9       

ترجمة(  11            

بيع وسائل تعليمية( 11            

نشر وتوزيع مطبوعات(  12            

خدمات ما قبل الطباعة(  13            

اطــــــــــــــــــخط( 14            

إقامة وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية( 15            

مستودع مواد دعائية وإعالن( 16            

بيع بطاقات االشتراك بالقنوات المشفرة( 17            

تركيب أجهزة استقبال البث الفضائي( 18            

الدعاية واإلعالن( 19            

مكتب إنتاج إعالمي صوتيات ومرئيات( 21            

مكتب دعاية وإعالن( 21            

مكتب تأجير لوازم دعاية وإعالن( 22            

االستشارات التسويقية في الدعاية واإلعالن( 23            

تنفيذ خدمات الدعاية واإلعالن( 24            

ع صوتي ومرئيإنتاج وتوزي( 25            

مستلزماتها( 26 تنفيذ عقود تركيب وصيانة اللوحات اإلعالنية            

اإلعالنية( 27 تنفيذ عقود تجهيز وتركيب الوسائل الدعائية            

تقديم خدمات ما قبل الطباعة وأبحاث السوق( 28            

ةـــــــــــــــمطبع( 29            

مصنع ملصقات ورقية ونماذج مطبوعة( 31         .   

السيارة( 31 إنتاج لوحات واستاندات دعائية والطباعة على            

مستودع أشرطة فيديو( 32            

مستودع مواد دعائية وإعالن( 33            

الخباريةا( 24  انتاج البرامج المالية واالقتصادية            
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 9صفحة  يصادارة التراخ
 

 

 

  ج إلى موافقة الرئاسة العامة األرصاد وحماية البيئةأنشطة تحتا** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 جميع األنشطة المصانع والمعامل

 

  أنشطة تحتاج إلى موافقة هيئة المدن الصناعية** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 جميع األنشطة  المصانع

 

  رعاية الشبابأنشطة تحتاج إلى موافقة الرئاسة العامة ل** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

صالة العاب رياضية(  1     أنشطة رياضية  

مركز رياضي(  2       

مركز تدريب جودو وكاراتيه(  3    .  
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 11صفحة  يصادارة التراخ
 

  أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

عامة
ت 

خدما
مكتب اجر عامة(  1        

مكتب تأجير سيارات(  2       

خياطة وتقييف المالبس العسكرية(  3       

معرض سيارات(  4       

تشليح سيارات(  5       

مكتب خدمات عامة(  6       

بيع بنادق هوائية(  7       

مكتب سحب ونقل سيارات(  8       

حراسات أمنية(  9       

وكاميرات مراقبةتركيب أنظمة سالمة ( 11            

صيانة أسلحة خفيفة(  11            

  أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة الحج واألوقاف** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 مكتب خدمات حجاج جــــــــــــــالح

  األنشطة التي تحتاج موافقة هيئة الطيران المدني** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

مؤسسات الشركات وال
 والمكاتب

استشارات طيران(  1       

صيانة وتشغيل المطارات(  2    

تاجير طائرات خاصة(  3       

مكتب سفر وسياحة(  4       
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 11صفحة  يصادارة التراخ
 

  أنشطة تحتاج إلى موافقة هيئة االتصال وتقنية المعلومات** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 نقل ومواصالت واالتصاالت

صيانة شبكات هاتف وخدمات فنيةتركيب و(  1       

بيع وصيانة شبكات سلكية وال سلكية(  2       

اتصاالت وتقنية المعلومات(  3       

صالة جوال(  4       

تجارة استيراد الجواالت و اكسسواراتها وقطع غيارها(  5       

تنفيذ عقود إنشاء وتركيب وصيانة شبكات االتصاالت(  6       

نفيذ عقود صيانة اآلالت واألجهزة والشبكات وأجهزةت       7  )
 االتصاالت

مركز خدمات انترنت( 8       

  أنشطة تحتاج موافقة هيئة السياحة** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 خدمات سياحية تجارية

تنظيم رحالت سياحية(  1       

ياحيــــــــــاستثمار س(  2       

دقـــــــــــــفن(  3       

شقق مفروشة(  4        

فلل مفروشة(  5        

  أنشطة تحتاج إلى موافقة وزارة التربية والتعليم** 

 النشاط الفرعي النشاط الرئيسي

 خدمات تعليمية وتدريب
مدرسة أهلية( 1       

روضة أطفال(  2       

  ني والمهنيأنشطة تحتاج إلى موافقة المؤسسة العامة للتعليم الف** 

 النشاط الفرعي  النشاط الرئيسي

 خدمات تعليمية وتدريب
دـــــــهـــــمع(  1      

مراكز التدريب(  2       
 


