
)501111(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل نشاط تجارة بالتجزئة لألغذیة العامة (البقالة)●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة للمنتجات الغذائیة مثل خضراوات وفواكھ طازجة●

أو جافة، الدقیق، حلیب ومشتقاتھ وبیض، مشروبات مثل الشاي والقھوة وغیرھا، المواد
الغذائیة المعلبة، توابل وبھارات، عسل، زیوت ومواد دسمة، حلویات وبسكویت،

رضاغات ومصاصات، حلي وفرینة لألطفال، خمیرة ومواد صناعة الحلویات المنزلیة،
شموع، أسماك، أصداف وقشریات مجمدة ومثلجة، اللحوم البیضاء والحمراء المجمدة أو

المثلجة، بیع بالتجزئة لألقشدة المجمدة أو المثلجة.
كما یتضمن أیًضا بعض األنشطة اإلضافیة مثل مواد ومستلزمات الصیانة المنزلیة، مواد●

النظافة الشخصیة والتجمیل، األدوات المدرسیة ولوازم المراسلة، أعواد الثقاب والتبغ،
بطاریات الكھرباء.

)501106(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة بالتجزئة للبقولیات الخضراء الممارسة على العرض.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة لجمیع البقولیات الخضراء مثل البقدونس●

والكرافس والنعناع وغیرھا، وبیع بالتجزئة للخضراوات على شكل حزمات.
كما یتضمن أیًضا بعض األنشطة اإلضافیة مثل بیع البقولیات الجافة والمبللة، وبیع●

القطائف.

)501110(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة بالتجزئة للخضراوات المخللة أو المقشرة الممارسة على العرض.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة للخضراوات والبقولیات الخضراء المخللة، أو●

الموضوعة في الماء المالح أو المكبرت، أو المضافة لمواد أخرى تضمن حفظھا بشكل
مؤقت، أو المحضرة لإلستھالك مثل الزیتون والبصل والخیار والطماطم والجزر

والبطاطس وغیرھا.
كما أن ھناك بعض األنشطة اإلضافیة مثل بیع الفواكھ الجافة، وبیع الجبن.●

)501112(النشاطرمز



ھذا الرمز یمثل بیع بالتجزئة للتغذیة العامة الممارسة على العرض.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة للدقیق والدقیق اللین، خضراوات وفواكھ جافة●

مملحة أو طریة، حلیب ومشتقاتھ، معلبات، عسل، بھارات، توابل، زیوت ومواد دسمة،
سكر، شاي، قھوة، نقیع، بسكویت، فرینة األطفال، رضاعات ومصاصات، مواد النظافة

الجسمانیة والتجمیل، خمیرة ومواد الحلویات، التلفیف المنزلي، شموع.
كما یتضمن بعض األنشطة اإلضافیة مثل أدوات ولعب التسلیة لألطفال، بطاریات●

كھربیة.

)501114(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل أكشاك التبغ.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة لكل أنواع التبغ لإلستنشاق والتدخین والمضغ،●

أعواد الثقاب، والعات وغیرھا من أدوات المدخنین، جرائد ومجالت، لوازم المراسلة
مثل الطوابع البریدیة والرسائل، نشاط تعبئة رصید الھواتف المحمولة.

كما یتضمن بعض األنشطة اإلضافیة مثل مستحضرات التجمیل والعطور، حلویات●
صغیرة، لوازم تذكاریة مثل بطاقات تھنئة وبطاقات بریدیة، بیع البطاریات، نسخ وتغلیف

الوثائق.

)501201(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة بالتجزئة للساعات والمجوھرات.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع بالتجزئة للمجوھرات المصنوعة من الفضة والذھب●

والبالتین، الحلي، أحجار آریمة، صیاغة، ثریات فنیة، أواني مصنوعة من الفخار الثمین
والخزف الصیني، أدوات منزلیة فنیة، الساعات ولواحقھا مثل األسورة وغیرھا، وبیع

بالتجزئة ألجھزة قیاس الوقت مثل آرونومتر، بارومتر، مضغاط، وبوصالت، ومحددات
الوقت، مسجالت، وساعات الحوائط، وغیرھا.

)511017(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل مكتب علمي.●
یتمثل مضمون النشاط في مكتب علمي، وھو المكتب العلمي الذي تقوم بتأسیسھ إحدى●

شركات األدویة المحلیة بھدف التسویق لمنتجات الشركات الطبیة وشركات األدویة،
ویشمل أیًضا أنشطة الدعایة والترویج للخدمات والمنتجات وتسھل التعاقدات فیما بین



الشركة وعمالئھا، وغیر مسموح لھذا المكتب مزاولة اإلتجار أو اإلستیراد أو التخزین أو
التوزیع داخل حدود الدولة.

)741431(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل استشارات مراكز التشخیص اإلشعاعي.●
یتمثل مضمون النشاط في المؤسسات المتخصصة في تقدیم دراسة الجدوى واالستشارات●

الخاصة ألقسام األشعة بالمراكز التشخیصیة الطبیة، والمساھمة في اختیار األجھزة
المناسبة، كما یشمل تشغیل وإدارة ھذه المراكز بكفاءة، وتركیب وتشغیل أنظمة التشغیل

وتخزین وتبادل صور األشعة الرقمیة.

)924917(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تنظیم الرحالت الخلویة والتخییم.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقوم بتنظیم الرحالت الخلویة والتخییم في البر أو●

المناطق الشاطئیة والجلیدیة، وذلك عن طریق توفیر جمیع المستلزمات المطلوبة مثل
المظالت والخیام والعربات المقطورة ومواقد الشواء والمرافق الصحیة المؤقتة وأجھزة

اإلنارة والتكییف، كما یتضمن ترتیب المخیمات للفعالیات الریاضیة.

)1549-29(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل صناعة المكمالت الغذائیة.●
یتمثل مضمون النشاط في صناعة المستحضرات الغذائیة التي یتم تصنیفھا كنوع من●

األطعمة ولیست كدواء، والتي یكون الھدف منھا تكملة النظام الغذائي إما بسبب افتقادھا
في النظام الغذائي أو لعدم استھالكھا بالكمیات الكافیة، ویشمل ذلك الفیتامین واأللیاف

والمعادن واألحماض الدھنیة واألمینیة والمقویات المحضرة من األعشاب والعسل.

)9309-16(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تركیب لوحات أرقام السیارات.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تعمل على تركیب لوحات أرقام السیارات بأماكن●

ترخیص السیارات.



)6309-03(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تنسیق خدمات الطیران.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقوم بالتنسیق بین شركات الطیران ومزودي●

الخدمات المختلفة لھا والمتعلقة بتزوید الوقود، وإصدار تصاریح ھبوط الطائرات،
والعملیات األرضیة للمطارات، والقیام بكل األمور التي تسھل خدمات الركاب.

)5190-15(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة معدات وأجھزة اإلنقاذ.●
یتمثل مضمون النشاط في إعادة بیع األجھزة والمعدات المستخدمة في إنقاذ األشخاص●

الذي تتعرض القوارب والسفن التي یستغلونھا للغرق مثل أطواق وسترات وقوارب
النجاة، واألجھزة التي تزود بھا ھذه الوسائل التي تقوم بإطالق إشارات لتحدید مواقعھا
وبالتالي إنقاذ مستغلیھا، وتقوم ھذه األجھزة بإطالق إشارات دخانیة وضوئیة ومظالت

صاروخیة وغیرھا.

)5010-09(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة السیارات الكالسیكیة.●
یتمثل مضمون النشاط في بیع السیارات التقلیدیة المتمیزة بتصمیمھا الراقي، ودقة●

صناعتھا، ومواصفاتھا الھندسیة الرفیعة، وندرتھا وأسعارھا العالیة عند إنتاجھا،
والعوامل التي تجعل السیارة یتم تصنیفھا كسیارة كالسیكیة وتشمل الحفاظ على األجزاء

األصلیة للسیارة مثل ھیكل السیارة األصلي، والملحقات الفاخرة، والمحرك، وأنظمة
المكابح والتزییت والتعشیق وغیرھا.

)5010-10(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة السیارت المستعملة لھدف التصدیر.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقوم بالتعامل في كل أنواع السیارات المستعملة●

بھدف تصدیرھا فقط، ھذه المنشآت ال یسمح لھا بفتح محالت لبیع ھذه السیارات بشكل
مباشر للجمھور.



)519016(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة عامة بالجملة.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التجاریة التي تمارس البیع بالجملة لكل أصناف●

المنتجات والسلع والبضائع إلى تجار التجزئة وللجھات الصناعیة والتجاریة والمھنیة،
ویمنح النشاط للمنشآت الراغبة في ممارسة التجارة العامة بالجملة داخل المستودعات

فقط.

)7499-70(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خدمات تصدیق الشھادات والمستندات.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقوم بمراجعة السفارات األجنبیة والدوائر●

الرسمیة والجھات األخرى بالنیابة عن األفراد والمؤسسات التجاریة، لتوثیق الشھادة
الشخصیة وأوراق المعامالت التجاریة، وھذه المستندات تشمل عقود العمل والشھادات

والدرجات العلمیة، وغیرھا.

)9232-04(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل متحف الشمع.●
یتمثل مضمون النشاط في المتاحف المتخصصة في عرض الشخصیات المصنعة من●

الشمع الملون التي تجسد مشاھیر محلیین معاصرین أو عالمیین أو شخصیات تاریخیة
معروفة، وال یجوز لتلك المتاحف تجسید الشخصیات والرموز اإلسالمیة المرتبطة

بالعقیدة، كما یشترط الحصول مسبًقا على موافقة لتجسید الرموز الوطنیة.

)7422-24(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خدمات فحص مراقبة البیئة.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقوم بتقدیم الخدمات الخاصة بفحوصات البیئة●

والتفتیش في المواقع المختلفة، ویتضمن ذلك أخذ العینات، وعمل التحالیل المخبریة، كما
یشمل أیًضا القیام بالتفتیش على كل عناصر البیئة مثل الماء والھواء والتربة والنفایات

والترسبات وانبعاث األدخنة واألبخرة، وغیرھا.



)7499-71(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل أمین الخدمات العقاریة.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي یتم تأسیسھا بھدف تقدیم الخدمات العقاریة عن●

طریق نظام إلكتروني تقدمھ دائرة األراضي واألمالك، ویتضمن ذلك تسجیل عقود
اإلیجار، خدمات التسجیل بالدورات العقاریة، والخدمات العقاریة األخرى، وذلك طبًقا

للقوانین الخاصة بكل خدمة.

)741432(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خدمات إدارة المشاریع.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المختصة بتنظیم وإدارة المشروعات المختلفة●

وتخصصاتھا منذ بدایتھا إلى استكمالھا، وذلك فیما یخص التنظیم، والتخطیط والتحفیز،
والتحكم في اإلجراءات والموارد، وذلك من أجل تحقیق األھداف التي قد تأسس المشروع

من أجلھا.

)154303(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل صناعة الحالوة الطحینیة.●
یتمثل مضمون ھذا النشاط في صناعة الحالوة الطحینیة التي تدخل بذور السمسم في●

إنتاجھا، وتحمیصھا وطحنھا وتعبئتھا لإلستخدام النھائي.

)924149(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل وسیط ریاضي.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المعتمدة من جھات دولیة ومحلیة للعمل كوسیط●

لألندیة والعبین كرة القدم بغرض توفیر أفضل الصفقات وتوقیع العقود مع األندیة
بغرض إبرام إتفاقیة إعارة أو إنتقال، كما یتضمن رعایة مصالح الالعبین وتمثیلھم أمام

الجھات الریاضیة والدولیة والمحلیة.

)749404(النشاطرمز



ھذا الرمز یمثل خدمات التصویر الجوي.●
یتمثل مضمون ھذا النشاط في المنشآت التي تقدم خدمات التصویر الجوي، وصور●

وخدمات األقمار الصناعیة وجمیع بیاناتھا، ویتضمن ذلك إعداد الصور الجویة
والدراسات المرتبطة بھا.

)292908(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خدمات إصدار البطاقات السیاحیة الذكیة.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تعمل على تشغیل وإصدار البطاقات السیاحیة●

الذكیة المدفوعة القیمة المالیة سلًفا والتي تسمح لحاملھا إمكانیة الدخول مجاًنا إلى مختلف
المرافق السیاحیة المحددة في البطاقة المشتراه مثل الشقق المفروشة والفنادق والقیام

بالرحالت السیاحیة وغیرھا.

)514948(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة مخلفات المنسوجات واألقمشة.●
یتمثل مضمون النشاط في إعادة بیع مخلفات المنسوجات واألقمشة مثل الستائر والمالبس●

التالفة وأغطیة األسّرة التي یتم جمعھا من مصادرھا المتنوعة بھدف إعادة تدویرھا أو
معالجتھا.

)514949(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة النفایات والمخلفات الزجاجیة.●
یتمثل مضمون النشاط في إعادة بیع كل أنواع المخلفات الزجاجیة التي ال تمثل خطورة●

والتي یتم جمعھا بعد التخلص منھا من مصادرھا المتنوعة وذلك بھدف إعادة تدویرھا
إلنتاج سلع زجاجیة جدیدة.

)900014(التجاريالسجلفيالنشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خدمات جمع ونقل مخلفات البناء والھدم.●
یتمثل مضمون النشاط في خدمة جمع مخلفات الھدم والبناء باستخدام مركبات مخصصة●

لھذا الھدف ونقلھا ألماكن التخلص منھا والمحددة من قبل الجھات المختصة.



)749972(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل موفر خدمات الشركات.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تقدم الخدمات اإلداریة بھدف مساعدة الشركات●

والمؤسسات األخرى التي ترغب في ممارسة األعمال في دبي على القیام باإلجراءات
الخاصة بالتسجیل والحصول على التراخیص من الجھات الرسمیة، ومساعدة ھذه

الشركات على الحصول على شراكات مع شركات أجنبیة، كما تقدم أعمال السكرتاریة
والخدمات الخاصة بھا، ولیس من حق ھذه المنشآت أن تقدم الخدمات القانونیة.

)5190-17(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تجارة الطائرات التي تعمل من غیر طیار.●
یتمثل مضمون النشاط في إعادة بیع الطائرات التي تعمل بدون طیار، والتي یتم التحكم●

فیھا عن بعد إلستخدامھا في أغراض عدیدة مثل التصویر الثابت، المسح، الفیدیو بھدف
رسم ومسح الخرائط، والتصویر الھندسي، وغیرھا.

)181022(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل خیاطة المالبس واألزیاء العسكریة الرجالیة.●
یتمثل مضمون النشاط في محالت الخیاطة التي تقوم بتفصیل المالبس العسكریة الرجالیة●

للعاملین بالشرطة والجیش والدفاع المدني وغیر ذلك من الجھات العسكریة.

)930213(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل مركز تركیب الشعر المستعار للرجال.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المختصة بتركیب وزرع الشعر المستعار الذي یصنع●

من الشعر الطبیعي للرجال في أماكن الصلع.

)511018(التجاريالسجلفيالنشاطرمز

ھذا الرمز یمثل ممثل الشركات العسكریة.●



یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المحلیة الممثلة للشركات األجنبیة التي تعمل في●
تجارة وصناعة المعدات والعتاد العسكري مثل السفن، والطائرات، والمركبات،

والذخائر، واألسلحة، والمستلزمات، وغیرھا، وذلك بغرض الترویج لمنتجات ھذه
الشركات أو خدماتھا أو لتسھیل عملیات إبرام العقود فیما بینھا وبین الجھات المحلیة التي

ترید التعامل معھا.

)651914(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل مصرف أعمال.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت التي تتلقى الودائع من جمیع المنشآت التجاریة بدولة●

اإلمارات ما عدا األفراد، كما تقوم بمنح القروض لجمیع المنشآت التجاریة والمؤسسات
الحكومیة والشبھ حكومیة في الدولة.

)453025(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل مقاوالت تركیب شبكات الغاز المركزي بالمباني.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المختصة بتركیب وصیانة أنظمة الغاز المركزي في●

المباني وجودة أدائھا وسالمة جمیع أجزائھا ویتضمن ذلك الخزانات والتمیدیدات، وأجھزة
القیاس والتحكم والمراقبة، وأنظمة التعبئة والتوزیع، كما یشمل الفحص الدوري والصیانة
لھذه المعدات، وتقدیم كافة التقاریر الفنیة إلى الجھات المعنیة بسالمتھا، وتقدیم الدعم الفني

للمستخدمین.

)712908(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل تأجیر أجھزة ومعدات الطاقة الشمسیة.●
یتمثل مضمون النشاط في تأجیر اللوحات الكھروضوئیة، وأنظمة الطاقة الشمسیة التي یتم●

تركیبھا على واجھات وأسقف المباني التجاریة والسكنیة، أو فوق سطح األرض من أجل
توفیر الطاقة الكھربائیة البدیلة المستخدمة في تبرید وتسخین المیاه وتزوید الطاقة.

)172110(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل صناعة أدوات الحمایة والحواجز البحریة.●



یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المختصة بتجھیز األدوات المستخدمة في أغراض●
الحمایة بالمناطق القریبة من الشواطئ أو في داخل البحر من المواد البالستیكیة

والنسیجیة، ومنھا ستائر الحمایة لحجز الطمي والطین الذي ینتج عن عملیات التجریف
البحري، وحواجز الحطام التي تمنع تسرب مخلفات ھذا الحطام، وحواجز النفط التي تمنع

انتشار الكیماویات والنفط المتسرب من الناقالت والسفن، كما یتضمن تجھیز أدوات
ترسیم وتحدید أماكن السباحة وركوب القوارب والعوامات، ومنارات اإلرشاد المستخدمة

في تحدید المسارات المالحیة للقوارب والسفن.

)930214(النشاطرمز

ھذا الرمز یمثل مركز تركیب الشعر المستعار للنساء.●
یتمثل مضمون النشاط في المنشآت المختصة بتركیب وزرع الشعر المستعار الذي یصنع●

من الشعر الطبیعي للنساء لتفادي تلف الشعر الطبیعي بسبب تغییر اللون والتطویل
والتقصیر.


