
(ISIC Rev 4) کد فعالیت جدید  وضعیت بخش تایید بخش تایید نوع مجوز انگلیسی توضیحات انگلیسی نام انگلیسی نام انگلیسی
 الزامات بخش تایید 

(انگلیسی)

 0111110  شامل شرکت های کشاورزی متخصص در کشت محصوالت زراعی غیر چند ساله یعنی  کشت غالت و سایر محصوالت زراعی کشت غالت و سایر محصوالت زراعی
گیاهانی که دو فصل رشد آنها بیشتر از دو فصل رشد نباشد مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات و 

 حرفه ای

 0111301 شامل شرکت رشد پیشرفته غالت، محصوالت حبوبات و دانه های روغنی رشد پیشرفته غالت، محصوالت حبوبات و دانه های روغنی  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0113001 شامل شرکت پرورش سبزیجات پرورش سبزیجات  حرفه ای

 0113005 شامل شرکت رشد پیشرفته، خربزه، ریشه و غده رشد پیشرفته سبزیجات، خربزه، ریشه و غده  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0119003 شامل شرکت های کشاورزی متخصص در کشت پیشرفته محصوالت غیر چند ساله با استفاده  رشد پیشرفته سایر محصوالت غیر چند ساله رشد پیشرفته سایر محصوالت غیر چند ساله
از روش های هیدروپونیک، کشاورزی عمودی و گلخانه ای یا سایر روش های غیر سنتی برای 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0122002 شامل شرکت رشد پیشرفته نخل و میوه رشد پیشرفته نخل و میوه  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0123001  از جمله شرکت های کشاورزی که در زمینه پرورش نخل و درختان میوه برای مقاصد تجاری  پرورش درختان میوه و نخل پرورش درختان میوه و نخل
فعالیت می کنند، این شرکت ها مجاز به واردات مواد مورد استفاده در عملیات کشاورزی مانند 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0123002 رشد پیشرفته مرکبات رشد پیشرفته مرکبات  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت

 0127003 شامل شرکت رشد محصوالت نوشیدنی رشد پیشرفته محصوالت نوشیدنی  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0128102  شامل شرکت های کشاورزی متخصص در کشت پیشرفته ادویه جات، با استفاده از روش های  رشد پیشرفته ادویه جات ترشی جات رشد پیشرفته ادویه جات ترشی جات
هیدروپونیک، کشاورزی عمودی و گلخانه ها یا سایر روش های غیر سنتی برای کشت فلفل سیاه، 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0130003 رشد و کاشت درختان نهال، گیاهان زینتی و گل های یک ساله  شامل نهالستان های کشاورزی متخصص در تکثیر و تولید کلیه مواد کاشت رویشی مانند  رشد و کاشت درختان نهال، گیاهان زینتی و گل های یک ساله
درختان میوه، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی معطر، گل ها و جوانه ها با استفاده از بذر، کشت 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0141001  شامل شرکت هایی می شود که به پرورش گاو برای اصالح نژاد یا استفاده به عنوان دام برای  پرورش گاو پرورش گاو
گوشت (گوشت گاو و گوساله)، یا به عنوان حیوانات لبنی برای شیر و سایر محصوالت لبنی 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0142001 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای شامل پرورش اسب پرورش اسب پرورش اسب

 0144001  شامل پرورش گوسفند و بز عمدتاً برای گوشت، گوشت گوسفند یا گوسفند، برای شیر آنها، یا  پرورش گوسفند و بز پرورش گوسفند و بز
برای پشم یا برای تجدید نژاد.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0146001 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای شامل مرغداری پرورش طیور پرورش طیور

 0146002  شامل تولید تجاری تخم مرغ در مرغداری می شود، همچنین شامل بسته بندی و بازاریابی می  تولید تخم مرغ تولید تخم مرغ
شود.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0149001 شامل پرورش و تولید گونه های مختلف شاهین برای مقاصد تجاری است. این شامل انجام  پرورش شاهین پرورش شاهین
تحقیقات مربوط به تولید مثل شاهین، اهلی کردن و پرورش متقابل است.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0149002  شامل پرورش شترمرغ در مناطق نیمه بیابانی یا بیابانی برای گوشت، تخم مرغ، پر، پوست و  پرورش شترمرغ پرورش شترمرغ
استخوان آن است.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0149003  شامل پرورش گوزن و ارائه مراقبت های بهداشتی و تغذیه صحیح و همچنین تولید مثل ادویه  پرورش آهو پرورش آهو
های مورد نظر خاص از طریق جفت گیری برنامه ریزی شده، شامل انجام تحقیقات برای بهبود 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0149006  شامل راه اندازی کندوهای ساخت بشر در میان مناطق کشاورزی غنی از گل است که منبع  کندو و تولید عسل کندو و تولید عسل
شهد است که زنبورها از آن عسل درست می کنند، عسل خانه کندوها، موم زنبور عسل، بره موم، 

 وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0149015 پرورش پرندگان پرورش پرندگان  شامل پرورش گونه های مختلف پرندگان مانند طوطی، طاووس، قناری، کبوتر و غیره برای 
مقاصد تجاری است. این شامل انجام تحقیقات در مورد پرورش و اهلی کردن است.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0161001  شامل تسطیح و خاک ورزی خاک توسط تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی، همچنین کوددهی با  آماده سازی زمین و سیستم های آبیاری و تعمیر و نگهداری آماده سازی زمین و سیستم های آبیاری و تعمیر و نگهداری
کودهای طبیعی و مصنوعی و ترکیبات نیتروژنی، همچنین اجرا و نگهداری سیستم آبیاری و 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0161003 شامل شرکت هایی است که در زمینه حفاظت از گیاهان و مدیریت یکپارچه آفات برای کنترل  کنترل آفات کشاورزی کنترل آفات کشاورزی
آفات گیاهی، بیماری های قارچی و خاک با استفاده از روش های کنترل دستی، خودکار، 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0161007  شامل شرکت های دارای مجوز از مقامات ذیصالح برای انجام خدمات قرنطینه، به منظور  خدمات قرنطینه خدمات قرنطینه
جلوگیری از ورود مواد کشاورزی حامل بیماری هایی که تهدیدی برای زندگی انسان یا فعالیت 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

 0161008  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت خدمات حذف و نشاء درختان خدمات حذف و نشاء درختان

 0163001 خدمات پس از برداشت محصول  شامل شرکت های کشاورزی است که در تهیه محصوالت برای بازارهای اولیه، از جمله تمیز  خدمات پس از برداشت محصول
کردن، پیرایش، درجه بندی، ضد عفونی کردن، همچنین، اپیالسیون میوه ها، خشک کردن میوه ها 

 حرفه ای

 0220001  شامل تولید زغال چوب با سوزاندن آهسته چوب در داخل کوره برای استفاده به عنوان سوخت  تولید و بسته بندی زغال سنگ تولید و بسته بندی زغال سنگ
برای تولید برق یا به عنوان سوخت خانگی برای پخت و پز است.

 صنعتی

 0311001  وزارة التغير املناخي والبيئة تجاری شامل صید ماهی با استفاده از کشتی ها و قایق های مجهز می باشد. صید ماهی صید ماهی

 0311002  شامل غواصی با روش های سنتی یا مدرن برای جمع آوری صدف مروارید و صدف برای  صید مروارید طبیعی صید مروارید طبیعی
استخراج مروارید وحشی است.

 وزارة التغير املناخي والبيئة تجاری

 0311003  وزارة التغير املناخي والبيئة تجاری صید حیوانات دریایی صید حیوانات دریایی

 0321001 پرورش مروارید  شامل کشت مروارید با تقلید از فرآیند طبیعی ایجاد مروارید در صدف، شامل پیوند یک تکه  پرورش مروارید
کوچک از بافت گوشته پوسته به پوسته گیرنده است، پس از تکمیل هسته

 وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0321002  شامل مزارع تخصصی در کشت ماهی، سخت پوستان، نرم تنان، جلبک ها و دیگر جانوران و  آبزی پروری دریا بر دریا آبزی پروری مبتنی بر دریا
گیاهان آبزی در مناطق ساحلی یا فراساحلی برای مقاصد تجاری است. همچنین شامل امکانات 

 وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0321003  شامل شرکت های متخصص در پرورش ماهی، سخت پوستان و حیوانات دریایی در حوضه  پرورش ماهی و سخت پوستان پرورش ماهی و سخت پوستان
های ویژه و پرورش آنها برای مقاصد تجاری و صنعتی است.

 وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0321004 آبزی پروری زمینی  شامل مزارع تخصصی در پرورش ماهی، سخت پوستان، نرم تنان، جلبک ها و سایر جانوران  آبزی پروری زمینی
آبزی و گیاهان در مخازن، استخرها و مخازن برای مقاصد تجاری، همچنین شامل امکانات 

 وزارة التغير املناخي والبيئة حرفه ای

 0321005  وزارة التغير املناخي والبيئة شامل شرکت خدمات پس از برداشت آبزی پروری خدمات پس از برداشت آبزی پروری

 0321007  شامل شرکت های متخصص در تولید مولدین، تخم مرغ، الرو، بچه ماهی و سایر موجودات آبزی  عملیات جوجه کشی های آبی پروری عملیات جوجه کشی های آبزی پروری
برای حمایت از فعالیت های آبزی پروری برای مقاصد تجاری است.

 وزارة التغير املناخي والبيئة

 0610001 استخراج نفت خام استخراج نفت خام  شامل فرآیند استخراج نفت از مخازن نفت در زمین، شامل بازیافت اولیه است که به فشار آب و 
گاز طبیعی بستگی دارد، روش بازیافت ثانویه با تزریق آب و گاز توسط پمپ های شناور 

 مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم صنعتی

 0620001  شامل فرآیند استخراج گاز طبیعی از ذخایر گاز یا به دست آوردن به عنوان محصول جانبی  گاز طبیعی استخراج گاز طبیعی
استخراج نفت است.

 مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم صنعتی

 0810001  شامل فرآیند حذف سنگ های دیگر از زمین به منظور استفاده از آنها برای تولید مصالح  عملیات معادن سنگ عملیات معادن سنگ
ساختمانی یا سایر مصارف است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0810005  شامل جمع آوری شن و ماسه چه برای ساخت و سازها و چه برای استخراج سنگ معدن، سپس  استخراج شن و ماسه استخراج شن و ماسه
بسته بندی در محل برای عرضه به بازار و آماده سازی برای عملیات صنعتی. این فرآیند شامل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0810006  شامل استخراج و برش سنگ ها و سنگ ها در محل برای فروش آنها و همچنین جمع آوری  سنگریزه استخراج سنگریزه
سنگریزه و شن از سطح یا زیر زمین است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0810007  شامل برداشنت گچ از زمین یا با حفاری با ماشین آالت یا مواد منفجره، شامل خرد کردن،  معدن گچ معدن گچ
شسنت و آسیاب کردن برای تولید پودر مورد استفاده در ساخت و ساز و گچ کاری پزشکی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0810008 شامل برداشنت سنگ آهک از زمین با حفاری با ماشین آالت یا مواد منفجره برای استفاده در  سنگ آهک استخراج سنگ آهک
ساخت آهن و فوالد، جاده ها، یا خرد کردن و مخلوط کردن با مواد دیگر برای تولید سیمان.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0891004  شامل استخراج یا جمع آوری پرندگان دریایی، بقایای حیوانات و رسوبات گیاهی زمین شناسی  استخراج کودهای طبیعی استخراج کودهای طبیعی
در الیه های زمین برای استفاده به عنوان کود طبیعی است. این فعالیت شامل حفاری، بارگیری و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0893001  شامل استخراج نمک و نمک نمک از نمکهای حاصل از اثر تبخیر است. این شامل فرآیندهای  معدن نمک، آسیاب و الک کردن استخراج نمک، آسیاب و الک کردن
آسیاب نمک، الک کردن و تصفیه می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0899001 شامل تولید گچ، نمک، پتاسیم، منیزیم از طریق نمک زدایی آب دریا یا بازیافت کارخانه های نمک  معدنی معدن دریایی
زدایی آب غلیظ نمکی باال، در کنار مواد معدنی، آب آشامیدنی و معدنی تولید می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 0910001  شامل فرآیند حفاری در میادین نفتی داخل و خارج از ساحل برای استخراج نفت پس از انجام  حفاری چاه نفت و گاز طبیعی حفاری چاه نفت و گاز طبیعی
بررسی های زمین شناسی برای مکان یابی مخازن نفت است، این فرآیند شامل حفاری آزمایشی 

 مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم صنعتی

 0910002  مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم صنعتی شامل ارائه فن تعمیر و نگهداری چاه نفت و گاز طبیعی تعمیر و نگهداری چاه نفت و گاز طبیعی

 0910004 خدمات تقویت چاه نفت و گاز طبیعی  شامل شرکت های متخصص در تقویت چاه های نفت و گاز طبیعی با استفاده از تکنیک های  خدمات تقویت چاه نفت و گاز طبیعی
مختلف، از جمله پمپاژ سیمان فعال یا فرآوری شده یا سایر مواد مورد استفاده برای تقویت و 

 مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم صنعتی

 1



 0910018  شامل ارائه خدمات فنی و مهندسی برای افزایش و توسعه تولید در این زمینه ها، حفاری چاه،  خدمات میادین نفت و گاز خشکی و فراساحل خدمات میادین نفت و گاز خشکی و فراساحل
آزمایش و نگهداری، مهندسی سیاالت حفاری، غواصی برای تعمیر لوله های زیر آب، کنترل 

 مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم حرفه ای

 0910019 توسعه میدان نفت و گاز طبیعی توسعه میدان نفت و گاز طبیعی  مطلوب موافقة إدارة شؤون النفط بديوان الحاكم حرفه ای شامل توسعه و بازسازی چاه های نفت و گاز طبیعی برای افزایش بهره وری است.

 0910024 مرکز واکنش اضطراری  مرکز واکنش اضطراری   مرکزي است که توسط شرکت هاي فعال در صنايع توليد نفت و پتروشيمي تاسيس شده است، 
تا از ايمني چنني تاسيساتي در برابر خطرات پرخطر اطراف اطمينان حاصل شود و همچنني 

 حرفه ای

 0910101 تعمیر تجهیزات چاه نفت و گاز طبیعی در خارج از کشور  تعمیر تجهیزات چاه نفت و گاز طبیعی در خارج از کشور  شامل عملیات تعمیر و نگهداری در خارج از امارات متحده عربی برای تجهیزات درگیر در عملیات 
مختلف تولید نفت و گاز طبیعی، از مراحل اولیه بررسی و اکتشاف تا ذخیره سازی.

 حرفه ای

 0910102 حفاری چاه و توسعه نفت و گاز طبیعی در خارج از کشور  حفاری چاه و توسعه نفت و گاز طبیعی در خارج از کشور   شامل فرآیند انجام شده در خارج از امارات متحده عربی برای حفاری در میادین نفتی خشکی 
و فراساحلی برای استخراج نفت و گاز طبیعی است.

 صنعتی

 1010101  شامل ذبح گاو، شتر، گوسفند، بز و تهیه گوشت آنها برای مصرف می شود. این شامل بریدن،  کشتار و تهیه گوشت کشتار و تهیه گوشت
بسته بندی و بسته بندی می شود.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي صنعتی

 1010102 شامل فرآوری محصوالت غذایی با منشاء گوشتی، مانند هات داگ، گوشت چرخ کرده کنسرو  تولید فرآورده های گوشتی تولید فرآورده های گوشتی
شده، تکه های گوشت چرخ کرده (همبرگر) و غیره.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1010103  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل منجمد کردن گوشت و بسته بندی در بسته ها یا کیسه ها برای قابل مصرف شدن است. انجماد گوشت انجماد گوشت

 1010201  شامل شرکت هایی می شود که در تهیه محصوالت غذایی با منشاء گوشتی، مانند هات داگ،  تهیه فرآورده های گوشتی تهیه فرآورده های گوشتی
گوشت چرخ کرده کنسرو شده، تکه های گوشت چرخ کرده (همبرگر) فعالیت می کنند، این فعالیت 

 حرفه ای

 1010202 شامل شرکت هایی می شود که در تهیه محصوالت غذایی با منشاء گوشت طیور، مانند گوشت  تهیه محصوالت طیور تهیه محصوالت طیور
چرخ کرده، برش ها، هات داگ و ناگت، چاشنی، بسته بندی و کنسرو برای مصرف نهایی فعالیت 

 حرفه ای

 1010901  شامل ذبح مرغ و کبوتر و سایر گونه های طیور و تهیه گوشت آنها برای مصرف می باشد. این  کشتار و فرآوری طیور کشتار و فرآوری طیور
شامل آماده سازی، بسته بندی یا انجماد است.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي صنعتی

 1010902  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل فرآوری محصوالت غذایی با منشاء گوشت طیور، مانند گوشت چرخ کرده، برش تولید محصوالت طیور تولید محصوالت طیور

 1020001 کنسرو و نگهداری ماهی و غذاهای دریایی کنسرو و نگهداری ماهی و غذاهای دریایی  شامل استخراج نمک و نمک نمک از Salinas ناشی از اثر تبخیر است. این شامل فرآیندهای 
آسیاب نمک، الک کردن و تصفیه می شود. تصفیه نمک برای مصارف مصرفی در کالس 1549 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1020002  شامل انجماد ماهی و غذاهای دریایی و بسته بندی در بسته ها یا کیسه ها برای مصرف شدن  انجماد ماهی و غذاهای دریایی انجماد ماهی و غذاهای دریایی
آنها.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1020003  شامل کشتی ها و قایق های مجهز برای پردازش، کنسرو کردن و انجماد ماهی و سایر غذاهای  کشتی های فرآوری ماهی و غذاهای دریایی کشتی های فرآوری ماهی و غذاهای دریایی
دریایی می شود. کشتی

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030001  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل نگهداری میوه ها برای جلوگیری از فساد می شود. کنسرو و بسته بندی میوه ها کنسرو و بسته بندی میوه ها

1030002  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل نگهداری سبزیجات و حبوبات برای جلوگیری از فساد. سبزیجات، کنسرو حبوبات و بسته بندی سبزیجات، کنسرو حبوبات و بسته بندی

 1030003  شامل تهیه رب گوجه فرنگی با پخنت گوجه فرنگی برای کاهش رطوبت، سپس صاف کردن آنها  تولید رب گوجه فرنگی تولید رب گوجه فرنگی
برای جدا کردن دانه ها و پوست و پخنت دوباره آنها برای تولید رب غلیظ.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030005  شامل خشک کردن میوه ها و سبزیجات یا از طریق خشک کردن آفتاب، یا از طریق خشک کن یا  بسته بندی میوه و سبزیجات خشک بسته بندی میوه و سبزیجات خشک
دستگاه های خشک کن می باشد.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030006  شامل پردازش چیپس سیب زمینی از سیب زمینی تازه برای خدمت به عنوان پیش غذا یا میان  تولید چیپس سیب زمینی تولید چیپس سیب زمینی
وعده، از جمله برش دادن، سرخ کردن و افزودن ادویه، پنیر و طعم دهنده ها.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030007 آماده سازی و بسته بندی خرما آماده سازی و بسته بندی خرما  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030008  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت طوالنی با انجماد برای حفظ طعم و طراوت. انجماد میوه و سبزیجات انجماد میوه و سبزیجات

 1030009  شامل آب میوه های تازه از میوه های تازه با مشخصات استاندارد می شود، این شامل  تولید آب میوه تولید آب میوه
نوشیدنی های طعم دار میوه و آب میوه های فرآوری شده از منابع غیر طبیعی نمی شود.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030011  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی تولید محصوالت خرما تولید محصوالت خرما

 1030012  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل فرآوری مربا از میوه های فاسد شدنی به منظور حفظ و نگهداری طوالنی مدت است. مربا سازی مربا سازی

 1030013 شامل تولید ترشی از میوه پردازش ترشی پردازش ترشی  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1030101  شامل خرماهای خشک کردن با حذف محتوای آب یا از طریق خشک کردن آفتاب یا از طریق  خشک کردن و بسته بندی خرما خشک کردن و بسته بندی خرما
استفاده از خشک کن یا دستگاه های خشک کن است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1040101  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل فشردن غالت و دانه تولید و تصفیه روغن نباتی تولید و تصفیه روغن نباتی

 1040102  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل هیدروژنه کردن روغن و چربی گیاهی، تولید روغن گیاهی و کره مصنوعی است. تولید قیمه سبزی تولید قیمه سبزی

 1040201 تولید و روغن حیوانی تولید روغن و چربی حیوانی  شامل استخراج روغن و چربی از لبنیات حیوانی و همچنین از حیوانات و ماهی ها و چربی ها 
و استخوان های آنها (غیره مصنوعی).

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1040902  شامل پر کردن مجدد روغن و چربی های گیاهی و حیوانی در ظروف فلزی، پالستیکی یا شیشه  پر کردن روغن گیاهی، حیوانی و درمان پر کردن روغن گیاهی، حیوانی و چربی
ای برای آماده سازی برای بازاریابی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1050001  شامل شیر تولیدی، لبان، شیر با طعم میوه و غیره، چه از شیر تازه یا پودر شده فرآوری شده  تولید و بسته بندی محصوالت لبنی تولید و بسته بندی محصوالت لبنی
باشد. این شامل پاستوریزاسیون و بسته بندی برای بازاریابی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1050002  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تولید کره با پاستوریزه کردن و کوبیدن خامه شیر تازه و تخمیر شده است. کره سازی کره سازی

 1050003 شامل تولید پنیر از شیر تازه با کیفیت باال، از جمله پاستوریزه کردن، تصفیه کردن و پنیر کردن. پنیر سازی پنیر سازی  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1050004  شامل تولید ماست با تخمیر باکتریایی شیر و سپس شکر و میوه ها و مواد دیگر اضافه می  تولید ماست تولید ماست
شود.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1050005  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل استخراج خامه از شیر با استفاده از نیروی گریز از مرکز است. تولید خامه شیر تولید خامه شیر

 1050006  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل ساخت بستنی و کیک و شیرینی است که از بستنی در فرآوری استفاده می شود. بستنی سازی بستنی سازی

 1061001  شامل تمام فرآیندهای آسیاب کردن یا خرد کردن غالت و محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت،  آسیاب غالت آسیاب غالت
برنج، جو دوسر، لوبیا، نخود برای تولید آرد است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1061002 شامل مخلوط کردن آرد گندم و آماده سازی برای تولید محصوالت نیمه نهایی مختلف، قابل  کارخانه های آرد کارخانه های آرد
استفاده در فرآوری محصوالت غذایی نهایی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1061003  شامل تهیه و فرآوری غالت برای تولید انواع مواد غذایی خشک مانند دانه های خرد شده، بلغور،  تولید مواد غذایی غالت تولید مواد غذایی غالت
ذرت فلکس و ...

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1061004  شامل بسته بندی مجدد دانه ها در کیسه ها یا بسته های مصرف کننده به خوبی مهر و موم  بسته بندی غالت بسته بندی غالت
شده است تا برای مصرف نهایی آماده شود.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1061005  شامل برداشنت پوسته ها از شالیزار برای مصرف شدن آن، شامل الیه محافظ اطراف دانه برای  پوست کندن و پولیش برنج پوست کندن و پولیش برنج
تولید برنج قهوه ای، سپس برداشنت الیه های جوانه و سبوس از دانه برای تولید برنج سفید است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1061010 شامل آماده کردن توپ های ترد پوشیده شده با پنیر یا پودرهای طعم دار پنیر است. تولید توپ پنیر تولید توپ پنیر  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1061101  شامل آسیاب صمغ عربی یا هر نوع صمغ و تولید پودر یا مایع به منظور استفاده در مصارف  تولید پودر آدامس تولید پودر آدامس
مختلف صنعتی مانند صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، نساجی، دارویی و رنگ.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1071001 تولید محصوالت نانوایی  تولید محصوالت نانوایی   شامل تولید محصوالت نانوایی تازه، منجمد یا خشک، مانند نان، رول، شیرینی، کیک، پای، 
تارت، سوخاری، محصوالت میان وعده، بیسکویت، کراکر، و چوب شور.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1071002  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تهیه شیرینی از آرد، شکر، شیر، کره و تخم تولید شیرینی و شیرینی تولید شیرینی و شیرینی

 1071005 شامل تولید بیسکویت های نمکی، شیرین و طعم دار است. تولید بیسکویت تولید بیسکویت  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

1072001  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل فرآیند تبدیل شکر خام تولید شده در کارخانه های قند به شکر کریستالیزه می شود. شکر خام تصفیه شکر خام

1072002  شامل تهیه حبه های شکر با خیس کردن شکر دانه ریز و فشار دادن قالب های مکعبی و خشک  تولید حبه قند تولید حبه قند
کردن و بسته بندی می باشد.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

1072003  شامل بسته بندی شکر تصفیه شده در بسته های مصرفی و تنظیم شده برای مصرف نهایی،  بسته بندی شکر بسته بندی شکر
می تواند به صورت دانه بندی، مکعبی یا پودری باشد، قبل از بسته بندی نباید به هیچ شکلی 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1073102  شامل تولید آب نبات کاکائویی و شکالتی، پوشاندن آجیل، بیسکویت یا میوه با کاکائو و شکالت،  تولید آب نبات کاکائویی و شکالتی تولید آب نبات کاکائویی و شکالتی
و پر کردن آب نبات با کاکائو یا شکالت است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی
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 1073901 تولید آب نبات شکالت و شکر  شامل تولید آب نبات از محلول شکر در آب یا شیر و طعم دهنده ها و رنگ ها مانند کارامل،  تولید آب نبات شکالت و شکر
نعناع و آدامس و همچنین آب نبات های شکالتی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1073902 تولید حلوا کنجد  تولید حلوا کنجد   این شامل تهیه حلوای کنجدی می شود که در مراحل مختلف و بدون هیچ گونه افزودنی از کنجد 
تهیه می شود. دانه ها بو داده می شوند و سپس برای مصرف نهایی پر می شوند.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1074001  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تهیه پاستا و آرد سمولینا ماکارونی شامل ورز دادن، فرم دادن و بسته بندی می باشد. تولید پاستا و ماکارونی تولید پاستا و ماکارونی

 1074005  شامل تولید سبزیجات راحت و اسپرینگ رول پنیر با پیش پخت و بسته بندی و آماده سازی برای  تولید اسپرینگ رول تولید اسپرینگ رول
خوردن پس از گرم شدن است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1075004 آماده سازی غذاها و غذاهای آماده  شامل تولید غذاهای راحت با پیش پخت و بسته بندی و آماده کردن غذا بعد از گرم شدن است،  آماده سازی غذاها و غذاهای آماده
شامل تولید ساالدها و پیش مخلوط ادویه ها به همان روش است، شامل تهیه غذا برای مصرف 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079002  شامل نمک خوراکی تصفیه شده است که از آبهای شور یا سنگ نمک استخراج می شود یا از  تصفیه نمک تصفیه نمک
طریق نمک زدایی آب دریا تولید می شود و بسته بندی برای مصارف مصرفی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079004  شامل ترکیب انواع مختلف چای برای تولید مارک های با طعم خاص و سپس بسته بندی برای  ترکیب و بسته بندی چای ترکیب و بسته بندی چای
مصرف نهایی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079005  شامل برشته کردن، آسیاب کردن و بسته بندی دانه های قهوه در بسته ها یا کیسه های خوب  بو دادن و بسته بندی قهوه بو دادن و بسته بندی قهوه
مهر و موم شده برای بازاریابی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

1079006  بسته بندی گیاهان دارویی شامل بسته بندی گیاهان گیاهی مانند آویشن، انیسون، کرکده، لیمو  بسته بندی گیاهان دارویی بسته بندی گیاهان دارویی
خشک و زعفران است که برای فرآوری غذا و نوشیدنی و یا به عنوان طعم دهنده استفاده می 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079007  شامل بو دادن و نمک زدن آجیل هایی مانند بادام زمینی، پسته، کاجو و بادام، در بسته ها یا  بو دادن و بسته بندی آجیل بو دادن و بسته بندی آجیل
کیسه های در بسته و آماده برای بازاریابی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079008  شامل نمک بسته بندی در بسته های مصرفی و تنظیم برای مصرف نهایی می باشد، می توان  بسته بندی نمک بسته بندی نمک
آن را دانه بندی، مکعبی یا پودری کرد، قبل از بسته بندی نباید به هیچ وجه عمل آوری شود.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079009  شامل بسته بندی مجدد ادویه های خشک و پودر شده، اعم از خالص یا مخلوط شده در کیسه  بسته بندی ادویه جات ترشی جات بسته بندی ادویه جات ترشی جات
ها یا بسته های مصرف کننده و آماده برای مصرف نهایی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

1079010  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل بطری کردن گالب پس از تقطیر گلبرگ و آب است. بطری گالب بطری گالب

 1079011  شامل تولید غذای کودک مانند شیرخشک مایع یا خشک، نوشیدنی و آب میوه، بیسکویت، خمیر  تولید غذای کودک تولید غذای کودک
میوه و غیره.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079012  شامل ساخت طعم دهنده ها و رنگ ها و عصاره های میوه مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی  تولید کننده طعم دهنده، رنگ و عطر تولید طعم دهنده، رنگ و عطر
و همچنین عطرهای مورد استفاده در تولید مواد معطر و محصوالت پاک کننده است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079013  شامل تولید سس مایونز با استفاده از روغن نباتی، زرده تخم مرغ، سرکه یا آب لیمو و ادویه  تولید سسی مایونز تولید سس مایونز
جات است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079014 شامل پردازش مایع تخم مرغ پاستوریزه و بسته بندی به صورت فله برای استفاده توسط مصرف  تولید تخم مرغ پاستوریزه مایع تولید تخم مرغ پاستوریزه مایع
کنندگان مانند رستوران ها، هتل ها و شرکت های پذیرایی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079015  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تهیه سس چیلی از مخلوط کردن گوجه فرنگی تازه با فلفل چیلی و سایر مواد است تولید سس داغ تولید سس داغ

 1079017  از جمله ساخت و بسته بندی مجدد انواع سرکه اعم از نمک یا میوه و یا سایر ترکیبات  تولید سرکه تولید سرکه
شیمیایی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079018  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تولید تاهینا از دانه تولیدی تاهینا تولیدی تاهینا

 1079022 شامل تولید سوپ تولید سوپ و آبگوشت تولید سوپ و آبگوشت  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079023  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل جایگزین تولید لبنیات گیاهی تولید لبنیات گیاهی

 1079029  شامل تولید محصوالت غذایی که حاوی مواد همگن هستند، مانند گوشت، ماهی، میوه ها،  تولید مواد غذایی حاوی ترکیبات هموژن تولید مواد غذایی حاوی ترکیبات هموژن
محصوالت لبنی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079030 شامل ساخت مکمل هایی است که به عنوان غذا طبقه بندی می شوند و نه دارو و به منظور تامین  تولید مکمل های غذایی تولید مکمل های غذایی
مواد مغذی که ممکن است در غذا کمبود داشته باشند یا در غیر این صورت به مقدار کافی 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079031  شامل تولید مواد غذایی طبیعی ارگانیک از سبزیجات، میوه ها و غالت، تولید شده بدون کودهای  تولید مواد غذایی طبیعی (ارگانیک). تولید مواد غذایی طبیعی (ارگانیک).
شیمیایی، آفت کش ها و آالینده ها، بدون افزودنی، طعم دهنده های مصنوعی، رنگ ها یا مواد 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1079032 شامل شرکت هایی می شود که پودرهای محصوالت غذایی را تولید می کنند و آنها را در بسته  تولید محصوالت غذایی پودری تولید محصوالت غذایی پودری
ها یا کیسه ها بسته بندی می کنند تا پس از پخنت با مواد دیگر از آنها شیرینی و پای تهیه کنند 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

1079033  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تولید جایگزین تولید فرآورده های جایگزین گوشت تولید فرآورده های جایگزین گوشت

 1079101 شامل شرکت های متخصص در ذوب خمیر کوکا منجمد به منظور استفاده در تولید محصوالت  مکعب های کوکا منجمد در حال ذوب شدن مکعب های کوکا منجمد در حال ذوب شدن
شکالت.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1079102  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تولید مخلوط پردازش آب میوه، بستنی و مخلوط های خشک پردازش آب میوه، بستنی و مخلوط های خشک

 1079103  شامل به دست آوردن مکعب نمک با شستشوی نمک خورشیدی با کیفیت باال با آب نمک کنترل  تولید مکعب نمک تولید مکعب نمک
شده برای استفاده در تصفیه آب، رنگرزی پارچه، عامل نمک برای صابون، کشنده علف های 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1080001 شامل تولید خوراک دام و طیور، چه از منابع گیاهی مانند کاه و سبوس فرآوری شده باشد، چه  تولید علوفه تولید علوفه
از حیواناتی مانند پودر ماهی یا بقایای خشک حیوانات.

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي صنعتی

 1080002  شامل تولید غذای کنسرو یا خشک شده حیوانات اهلی و پرندگان، مانند غالت، دانه ها، گوشت  تولید خوراک و دام پرندگان تولید خوراک دام و پرندگان
ها، میوه ها. همچنین شامل خوراک بهداشتی مانند ویتامین ها و داروهای تقویتی، به غیر از 

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي صنعتی

 1080005 شامل تصفیه ضایعات آلی گیاه، ماهی، گوشت با حذف، تمیز کردن و جداسازی موها، پرها،  باغ های علی و باغ زباله های آلی و زباله
پوست و احشاء، سپس خشک کردن، استخراج چربی و روغن برای تولید عصاره های مورد 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 1104101  شامل مالت دم شده از جو، رازک و آب از طریق یکسری فرآیندها و تقطیرها برای حذف اتانول  تولید نوشیدنی مالت غیر الکلی تولید نوشیدنی مالت غیر الکلی
(الکل) است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104201  شامل تولید و بسته بندی آب معدنی و چشمه طبیعی در بسته های مصرفی، شامل تصفیه،  تولید آب تولید آب
استریلیزاسیون و بطری سازی است، مشروط بر اینکه این فرآیندها در محل های کنار چشمه ها 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104202 شامل شرکت تصفیه آب آشامیدنی تصفیه آب آشامیدنی  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104203  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی آب کربن و بطری را در ظروف در بسته قرار دهید. تولید آب گازدار تولید آب گازدار

 1104204  شامل تولید نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار مخلوط با طعم دهنده ها یا عصاره های میوه  تولید نوشابه تولید نوشابه
است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104902  شامل تولید نوشیدنی ها و آب میوه های طعم دار میوه و فرآوری شده از منابع غیر طبیعی، با  تولید نوشیدنی های طعم دار میوه ای تولید نوشیدنی های طعم دار میوه ای
استفاده از طعم دهنده ها و کنسانتره ها یا اسانس های میوه های خشک و تغلیظ شده است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104903 شامل پر کردن مجدد انواع مختلف عسل، چه عسل طبیعی زنبور عسل یا آن که از خرما یا  پر کردن مجدد عسل و شربت پر کردن مجدد عسل و شربت
نیشکر استخراج شده است، همچنین شامل پر کردن مجدد شربت های اشباع شده با طعم 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 1104904  شامل تهیه، اختالط و بسته بندی قهوه فوری، خامه های قهوه و مخلوط در بسته ها، کیسه ها یا  تهیه قهوه فوری و مایعات تهیه قهوه فوری و مایع
شیشه های دربسته می شود، همچنین شامل تهیه قهوه سیاه مایع یا عصاره قهوه مخلوط با شیر 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104905 تهیه چای فوری  تهیه چای فوری   إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی شامل تهیه، اختالط و بسته

 1104906 شامل تهیه و اختالط مخلوط ادویه بر پایه مرغ، گوشت یا سبزیجات و مواد کمکی پخت و پز به  تهیه سس، اسپرید و چاشنی تهیه سس، اسپرید و چاشنی
شکل کم آب یا رطوبت، از جمله بسته بندی در بسته های مهر و موم شده، مکعب های فشرده یا 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی

 1104907  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) صنعتی تولید چای سرد تولید چای سرد

 1200001  سیگارهای تولید شده از تنباکوی بازسازی شده که دارای مواد افزودنی برای دود کردن، الیه  تولید سیگار تولید سیگار
بیرونی کاغذ و فیلتر مبتنی بر استات سلولز است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1200002  شامل تهیه برگ های تنباکو برای تولید محصوالت تنباکوی مختلف، از جمله تنباکوی دودی،  تولید تنباکو تهیه شده است تولید تنباکو تصفیه شده
تنباکوی دودی پیپ با طعم میوه و تنباکوی بدون دود برای دم کردن و جویدن.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1311002  شامل تولید نخ از الیاف طبیعی یا مصنوعی برای استفاده در دوخت دستی یا ماشینی، قالب  تولید نخ خیاطی تولید نخ خیاطی
بافی، بافندگی یا گلدوزی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1311005  شامل فرآیند بافت توری از نخ و الیاف طبیعی و مصنوعی است. همچنین شامل ساخت سایر  تولید توری و قالب بافی تولید توری و قالب بافی
محصوالت مشابه بافته شده مانند قالب بافی، کلم بروکات، کمربندهای بافته شده و همچنین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1311007  شامل رنگرزی و تهیه نخ های خیاطی برای دوخت لباس های آماده می باشد. عالوه بر رنگرزی  رنگرزی و فرآوری نخ، منسوجات رنگرزی و فرآوری نخ، منسوجات
منسوجات، پارچه های پنبه ای و پشمی و غیره، شامل تهیه، برش، خیاطی و دوخت برای تولید 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1312001 شامل تهیه الیاف پنبه و پشم ساخته شده از مواد جایگزین مانند نایلون یا ابریشم مصنوعی،  پنبه، پشم ریسندگی و بافندگی پنبه، پشم ریسندگی و بافندگی
انجام عملیات ریسندگی از جمله تمیز کردن و کارتن کردن و غیره است. همچنین شامل ریسندگی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1313001  حرفه ای شامل مغازه فروشگاه های چین کاری و پیرایش نساجی فروشگاه
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 1313002 شامل چاپ سیلک بر روی منسوجات و پوشیدن پوشاک با انتقال یک تصویر چند رنگ یا تصویر  چاپ روی صفحه پارچه، منسوجات و پوشاک آماده چاپ روی صفحه پارچه، منسوجات و پوشاک آماده
طرح از صفحه به محصوالت نساجی از طریق چاپ لیتوگرافی، گراور، صفحه نمایش یا 

 حرفه ای

 1392001  شامل ساخت چادر و سایبان برای استفاده به عنوان سایه آفتاب در یا محافظت از باران در  تولید چادر، سایبان و برزنت تولید چادر، سایبان و برزنت
مغازه ها و ساختمان ها، همچنین، پوشش ها و برزنت هایی که برای پوشاندن کاالهایی که در 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392002  شامل فرآیند برش و دوخت ملحفه برای ساخت روکش تخت، روبالشی، پتو، ملحفه و پرده است.  تولید ملحفه و ملحفه های خانگی تولید ملحفه و ملحفه های خانگی
همچنین شامل ساخت سفره و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392004 شامل ساخت حوله های نساجی جاذب است که از پنبه، ابریشم مصنوعی ساخته شده و برای  تولید حوله تولید حوله
خشک کردن یا پاک کردن استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392005  شامل ساخت انواع تودوزی خودکار مانند صندلی یا روکش فرمان و دنده و غیره می باشد.  تولید اثاثه یا لوازم داخلی خودرو تولید اثاثه یا لوازم داخلی خودرو
همچنین شامل ساخت حصیرها و محصوالت مشابه از پارچه، چرم، پالستیک یا سایر الیاف 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392007  شامل بافتنی و قالب بافی پارچه های پنبه ای، ابریشمی و پشمی با راه راه های رنگی یا  منسوجات پارچه دوزی منسوجات پارچه دوزی
طالیی برای استفاده در تولید کتانی های خانگی و لباس های زنانه.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392008 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت بالش و کوسن برای اتاق خواب و اتاق نشیمن. تولید بالش و کوسن تولید بالش و کوسن

 1392009 تولید پرچم تولید پرچم  شامل ساخت پرچم ها و بنرهای رسمی و غیر رسمی با اندازه های مختلف برای مقاصد مختلف 
به وسیله برش و بافندگی یا چاپ رنگی یا موارد دیگر. همچنین شامل ساخت لوگوها و نشان ها و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1392013  شامل دوخت برزنت با استفاده از مواد قوی، انعطاف پذیر، مقاوم در برابر آب یا ضد آب برای  خیاطی برزنت خودکار خیاطی برزنت خودکار
استفاده به عنوان روکش شل برای اتومبیل ها به منظور محافظت از باد، باران یا نور خورشید.

 حرفه ای

 1392015 شامل شرکت هایی است که در ساخت محصوالتی که برای محافظت از محیط زیست دریایی در  تولید محصوالت کشاورزی و مرزبندی دریایی تولید محصوالت حفاظتی و مرزبندی دریایی
برابر پارچه و پالستیک استفاده می شود، مانند پرده های سیلت برای حاوی لجن و کدورت 

 شامل شرکت هایی است که در 
ساخت محصوالتی که برای محافظت 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي

 1392101  حرفه ای شامل ساخت تشک های داخلی با پنبه است. ساخت تشک و کوسن ساخت تشک و کوسن

 1393001 شامل ساخت فرش از الیاف مختلف است. این شامل موکت و فرش های تزئینی است. فرش های  تولید فرش تولید فرش
دستباف مستثنی هستند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1393002  شامل ساخت انواع حصیر و قالیچه از الیاف یا مواد بافته شده است. همچنین شامل  تولید فرش و فرش تولید فرش و فرش
حصیرهای ساخته شده از جوت یا قلمه فرش است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1394001  شامل ساخت انواع طناب ها از مواد الیافی مانند پنبه، جوت، کتان، کاغذ، پالستیک، ریسمان،  تولید طناب تولید طناب
حتی شیشه فایبر است. این شامل فرآیندهای پیچش الیاف، رنگرزی، بسته بندی و بسته بندی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1394002  شامل ساخت توری از الیافی مانند نایلون است و در ساختاری توری مانند به منظور استفاده  ساخت توری ساخت توری
برای صید ماهی و پرندگان یا استفاده در تقسیم زمین در بازی های راکتی مانند تنیس و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1394003  حرفه ای شامل ساخت تور ماهیگیری از نایلون بافته شده در ساختار شبکه مانند. ساخت تور ماهیگیری ساخت تور ماهیگیری

 1399001  شامل ساخت پارچه ها و الیاف طبیعی و مصنوعی، برای استفاده در صنعت تایر، یا در ریخته  تولید پارچه و الیاف هدف خاص تولید پارچه و الیاف هدف خاص
گری قالب های بتنی یا روکش فلزی تاسیسات ساختمانی... و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1399015 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید منسوجاتی است که هیچ فعالیت جداگانه ای ندارند. تولید سایر منسوجات تولید سایر منسوجات

 1410101  شامل تولید زیرپوش های مردانه از پارچه های بافته، بافتنی یا قالب بافی برای پوشیدن در زیر  تولید لباس زیر مردانه تولید لباس زیر مردانه
لباس های دیگر، چه روی کمر مانند تی شرت یا زیر کمر مانند شلوار.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410102 شامل تولید پوشاک مردانه از پنبه، پشم، ابریشم، بافتنی یا بافته شده است. این شامل انواع  تولید پوشاک مردانه تولید پوشاک مردانه
پیراهن، لباس شب (پیژامه)، لباس های داخلی، لباس ساحلی و حمام، شلوار، شورت، کت و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410104 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید قنداق کودکان، پوشک، لباس شب، لباس و لباس مهمانی، پیراهن و شلوار است. تولید پوشاک کودکان تولید پوشاک کودکان

 1410105 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید لباس تولید لباس زیر بچه گانه تولید لباس زیر بچه گانه

 1410106 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی تولید پوشاک زنانه تولید پوشاک زنانه تولید پوشاک زنانه

 1410107 شامل تولید زیرپوش تولید لباس زیر زنانه تولید لباس زیر زنانه مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410109  این فعالیت شامل تهیه ماسک های صورت و ماسک های تنفسی و دستکش هایی است که برای  تهیه ماسک و دستکش صورت تهیه ماسک و دستکش صورت
محافظت در برابر ذرات و ویروس ها در نظر گرفته شده است، این فعالیت شامل شرکت هایی 

 حرفه ای

 1410110 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت لباس های مردانه از پارچه های بافتنی و قالب بافی است. تولید لباس عربی تولید لباس عربی

 1410111  شامل ساخت لباس های مختلف مانند جلیقه، کت، دستکش، شلوار و سایر لباس های محافظ  تولید پوشاک و جلیقه محافظ تولید پوشاک و جلیقه محافظ
در برابر خطرات خارجی از جمله شلیک اسلحه، تشعشع، گرما، رطوبت و باران است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410112 تولید پوشاک ورزشی  شامل تولید لباس های ورزشی مردانه و زنانه مانند پیراهن ورزشی، پیراهن ورزشی، شورت 
باکسر، شلوار ورزشی و شورت ورزشی و غیره

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410113 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید لباس تولید لباس فرم

 1410114  شامل تولید ژاکت ها و پالتوهایی است که برای پوشیدن به عنوان مد یا لباس زمستانی در نظر  تولید کت و پالتو
گرفته شده است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410115  شامل تولید دستکش از پارچه های مختلف مانند پنبه، پشم یا الیاف مصنوعی و همچنین  تولید دستکش
دستکش های ساخته شده از چرم طبیعی و الستیک است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410116  شامل تولید جوراب های مردانه، زنانه و ورزشی از پشم، پنبه، نایلون و پلی استر برای محافظت  تولید جوراب
از پا و جذب عرق.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410117 تولید کاله و سرپوش  شامل ساخت انواع سرپوش مردانه و کودکان مانند غوطرس (سرپوش سنتی عرب)، کاله و کاله 
و همچنین پوشش سر و صورت زنانه مانند انواع مقنعه است. این فعالیت همچنین شامل ساخت 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1410122  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی شامل شرکت تولید لباس نظامی

 1410903  حرفه ای شامل مغازه مردان عربی خیاطی می پوشند

 1410904 شامل مغازه های خیاطی کت و شلوار مردانه و پسرانه، پیراهن و پیژامه، همچنین، یونیفرم های  خیاطی مردانه
رسمی مردانه مانند لباس مدرسه و همچنین لباس کار برای کارکنان و کارگران در بخش دولتی و 

 حرفه ای

 1410905  حرفه ای شامل دوخت لباس های مردانه از پارچه های بافتنی و قالب بافی است. خیاطی لباس عربی

 1410906  شامل خیاطی، دوخت، گلدوزی و دوخت لباس های زنانه مانند لباس های بلند سنتی عربی  دوخت لباس مجلسی زنانه
«جالبیا» و شال است. این امر همچنین شامل برش، دوخت و گلدوزی چادر و روکش سر و 

 حرفه ای

 1410907 شامل شرکت خیاطی و گلدوزی زنانه می پوشد  حرفه ای

 1410910  مطلوب موافقة وزارة الدفاع ملالبس الجیش وزارة الداخلية ملالبس الشرطة حرفه ای شامل مغازه خیاطی لباس و لباس مردانه نظامی

 1410913  مطلوب موافقة وزارة الدفاع ملالبس الجیش وزارة الداخلية ملالبس الشرطة حرفه ای شامل مغازه خیاطی لباس و لباس زنانه نظامی

 1410919 کارگاه خیاطی و گلدوزی لباس زنانه  شامل مغازه های متشکل از چرخ خیاطی های متعدد و خیاطان برای دوخت پوشاک زنانه، و 
همچنین یونیفورم رسمی مدارس و زنان کارگران در بخش دولتی و خصوصی، به جز لباس های 

 حرفه ای

 1410920  حرفه ای شامل مغازه کارگاه خیاطی و گلدوزی لباس آقایان

 1511001  شامل دباغی، براق کردن، پوست حیوانات Iutestring و آماده سازی برای پردازش بیشتر  برنزه شدن را پنهان می کند
است.

 صنعتی

 1512001 شامل ساخت چمدان از چرم اصل و جایگزین ساخت چمدان مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1512002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کیف های دستی و کیف پول و کمربند چرم و پالستیک و منسوجات. تولید کیف و کیف دستی و کمربند

 1512003  شامل ساخنت زین، افسار و سایر لوازم اسب، شتر و سایر حیوانات، چه برای ورزش و چه برای  زین و حیوانات، ساخت ملزومات تربیت پرنده
هر منظور دیگر، عالوه بر ساخنت مقنعه، پایه، تسمه و دستکش برای پرورش و تربیت شاهین و 

 حرفه ای

 1520001 شامل تولید کفش تولید کفش مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1520002  شامل ساخت دمپایی و صندل های مردانه و زنانه روباز است که برای مصارف مختلف و با هر  تولید دمپایی و صندل
ماده ای ساخته می شوند که شامل فرآیندهای سنتی دستی یا مکانیکی می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1520006  حرفه ای شامل کارگاه کفش سازی

 1610001  شامل ساخت تخته های چوبی متقاطع، تخته های تخته سه ال، تخته های چوب دانه ای فشرده،  تولید تخته سه ال
تخته های خمیر چوب (MDF) یا انواع دیگر تخته های چوبی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 1610006 شامل پردازش چوب گرفته شده از درختان برای قابل استفاده در ساخت و ساز یا مبلمان و  خشک کردن و پردازش چوب
دکوراسیون داخلی، شامل خشک کردن چوب برای کاهش رطوبت توسط هوا یا کوره است، درجه 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1610008  شامل کارگاه هایی است که در کار چوب بری، برش و چفت کردن چوب به منظور تولید تخته،  اره کشی و برنامه ریزی چوب
تخته سه ال و چوب سخت مشغول هستند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 1622001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت درب تولید درب و پنجره چوبی

 1622004 شامل شرکت های متخصص در ساخت ساختمان های پیش ساخته به طور کامل یا جزئی از  ساخت ساختمان های پیش ساخته
چوب یا مواد دیگر که در مراحل مختلف یا یکباره در محل نصب می شوند و شامل تبدیل و نصب 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1622005  شامل ساخت مصنوعات چوبی مورد استفاده در طراحی داخلی (دکور) مانند اوریل، پارتیشن،  تولید محصوالت دکور چوبی
ریل راه پله و بالکن، کفی، طاق و همچنین سایر محصوالت چوبی مشابه به غیر از مبلمان و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1622007  شامل کارگاه های کوچک نجاری است که فعالیت آنها به ساخت وسایل خانگی و شخصی و  نجاری
همچنین تولید محصوالت چوبی ساده محدود می شود.

 حرفه ای

 1623002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کابل های چوبی برای استفاده در بسته بندی کابل و سیم می باشد. تولید قرقره کابل چوبی

 1623003 شامل ساخت جعبه، قفس، بشکه و سایر ظروف چوبی است. همچنین شامل ظروف ساخته شده  تولید جعبه و ظروف چوبی
از شاخه های خرما، بامبو، برگ، عصا و سایر مواد مشابه است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1623005  شامل تثبیت قطعات و تخته های چوبی برای ساخت پالت برای حمل تجهیزات، محموله و ظروف  تولید پالت چوبی
در کارخانه ها و محفظه های ذخیره سازی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1629104  شامل ساخت انواع محصوالت ساخته شده از عصا، شاخه ها، بامبو و برگ ها، به غیر از  تولید محصوالت بامبو، عصا و حصیری
مبلمان یا ظروف ساخته شده از آن می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1629902  شامل ساخت آویزهای سیمی، چوبی یا پالستیکی است که برای تسهیل آویزان کردن کت ها،  تولید چوب لباسی
کت ها و سایر لباس ها به گونه ای طراحی شده اند که از چین و چروک جلوگیری می کند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1701002  شامل ساخت مجله، نوشنت، طراحی، تایپ، و کاغذ بسته بندی، ساخته شده از چوب، باقی مانده  تولید کاغذ و مقوا
کاغذ یا خمیر الیاف است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1701101 تولید ورق کاغذ آغشته به مالمینه  شامل ساخت ورقه های کاغذی پنبه ای برای استفاده در ملینت مبلمان چوبی می باشد که این 
فرآیند شامل چسباندن و طراحی ورق ها در رنگ های مختلف و سپس آغشته به مالمینه می شود 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1702002  شامل ساخت جعبه ها و ظروف مختلف در اندازه ها و انواع مختلف از کارتن راه راه یا غیر راه  تولید جعبه و ظروف کارتن راه راه
راه است که برای بسته بندی و بسته بندی محصوالت مختلف در بسته های تجاری به منظور 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1702003  شامل ساخت و چاپ جعبه ها و کیسه های بسته بندی کاغذ کارتن، پالستیک ضد آب یا کاغذ  تولید جعبه و ظروف کاغذی
روکش شده با موم یا کاغذی که با قلع، آلومینیوم یا مواد دیگر روکش شده است که برای بسته 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1702004 شامل ساخت کیسه های یک الیه یا چند الیه برای بسته بندی و بسته بندی مواد است. تولید کیسه های کاغذی مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1702005 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت لوازم بایگانی کاغذی مانند پرونده تولید فایل و باکس فایل

 1702006  شامل ساخت لوله ها و هسته های کاغذی در طول و قطرهای مختلف، ضخامت تا 12 میلی  تولید کاغذ هسته
لیتر، برای بسته بندی مواد اولیه مانند فرش، موکت، نایلون، کاغذ، کارتن، منسوجات و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1709001  شامل ساخت کاسه های کاغذی یکبار مصرف، بشقاب، ظروف و نی برای استفاده در داخل و  تولید محصوالت کاغذی یکبار مصرف
خارج از منزل است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1709004  شامل تولید نوت بوک های ساخته شده از کاغذ است که برای مقاصدی از جمله ضبط یادداشت  تولید نوت بوک و پد تحریر
ها یا یادداشت ها، نوشنت، طراحی استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1709006  شامل ساخت کارت های تبریک و دعوت و پاکت های خالی در اندازه ها و انواع مختلف می  تولید کارت و پاکت
باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1709008  شامل ساخت انواع دستمال کاغذی مانند دستمال کاغذی صورت، دستمال آشپزخانه و دستمال  تولید دستمال و دستمال کاغذی
توالت می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1709009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت پوشک های ساخته شده از پارچه یا مواد یکبار مصرف مصنوعی. تولید پوشک

1709010 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید نوار بهداشتی زنانه از پارچه یا مواد یکبار مصرف مصنوعی. تولید نوار بهداشتی

 1709014  شامل تولید محصوالت کاغذی برای مصارف اداری، مانند کاغذ کامپیوتر و دستگاه فتوکپی، رول  تولید لوازم التحریر کاغذی
ماشین حساب، ماشین پول نقد و سایر محصوالت کاغذی مشابه.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1709017  شامل ساخت برچسب ها و عالئم تجاری و تبلیغاتی خود چسب می باشد. این شامل برش،  تولید لیبل های خود چسب
چاپ و آماده سازی برای اهداف مختلف است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

1709019  شامل ساخت تمام مواد مورد استفاده در بسته بندی و بسته بندی محصوالت صنعتی و خانگی،  تولید مواد بسته بندی
مانند بسته ها و بسته های کاغذی معمولی یا سایر مواد ساخته شده از موم، تراشه های نایلون 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1709101  شامل استفاده از دستگاه های برش برای برش رول های بزرگ چسب و کاغذ به رول های باریک  چسب و برش کاغذ
تر است.

 حرفه ای

 1811001 شامل چاپ پوسترهای تبلیغاتی تجاری، کتب حسابداری، فاکتورها، برگه های مکاتبات، فرم  چاپ انتشارات بازرگانی
اسناد رسمی مانند گذرنامه، پول کاغذی، چک مسافرتی، برگه رسید و چک و همچنین چاپ 

 صنعتی

 1811003  صنعتی شامل چاپ روزنامه با فرآیندها و تکنیک های مختلف چاپ است. چاپ روزنامه

 1811004  شامل انجام چاپ کتاب و همچنین انجام خدمات فنی مرتبط مانند طراحی، تفکیک رنگ،  چاپ کتاب
صحافی می باشد.

 صنعتی

 1811005  شامل چاپ تمبرهای پستی کاغذی با روش ها و تکنیک های مختلف چاپ مانند لترپرس، عکس  چاپ تمبر پست
گراور، چاپ لیتوگرافی افست، حکاکی و خاتم.

 کتاب من الهية العامة للبريد صنعتی

 1811006 شامل چاپ کارت ویزیت، کارت دعوت به مراسم و جشن های رسمی، کارت تبریک فصل و کارت  چاپ کارت و پاکت
تبریک عروسی. این شامل چاپ پاکت ها نیز می شود.

 حرفه ای

 1811007  شامل انجام چاپ مجله و همچنین انجام خدمات فنی مرتبط مانند طراحی، جداسازی رنگ،  چاپ مجله
صحافی

 صنعتی

 1811014  صنعتی شامل چاپ تخصصی کارت چاپ کارت های پالستیکی

 1811015 شامل چاپ اسناد با ارزش باال با ویژگی چاپ کتابها و سایر اوراق امنیتی را چک می کند  صنعتی

 1811016  مطلوب موافقة املصرف املرکزی صنعتی شامل فرآیند چاپ اسکناس در همه ارزش ها و انواع می باشد. چاپ اسکناس

 1811017 شامل شرکت هایی است که در چاپ همه کاره با استفاده از فرآیندها و تکنیک های مختلف  دستگاه چاپ یکپارچه
چاپ، شامل مجالت، کتاب ها، مجالت، روزنامه ها، همچنین، نشریات تجاری مانند کتاب های 

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم صنعتی

 1811023  صنعتی شامل شرکت چاپ قرآن کریم و انتشارات اسالمی

 1812001  شامل صحافی دستی و خودکار برای جلوگیری از آسیب به کتاب و سهولت استفاده، از جمله  صحافی کتاب
صحافی لوکس با استفاده از پارچه یا پالستیک یا چرم.

 حرفه ای

 1812002 شامل شرکت هایی است که با استفاده از رایانه یا سایر تکنیک های مدرن و سنتی، حروفچینی  خدمات حروفچینی
را برای انتشار نهایی کتاب ها، مجالت، جزوه ها، راهنماها، بروشورها، کاتالوگ ها و غیره انجام 

 حرفه ای

 1812003  شامل شرکت های متخصص در ارائه خدمات تجزیه و تحلیل پیش از چاپ و جداسازی رنگ  خدمات جداسازی رنگ
برای عکس ها، نقشه ها و سایر مواد مشابه است. همچنین شامل تهیه فیلم و تثبیت نسبت رنگ 

 حرفه ای

 1812005  شامل ارائه طیف گسترده ای از طراحی و آثار هنری به شرکت های فعال در چاپ و انتشار  خدمات طراحی و آثار هنری
است. این شامل طراحی کتاب ها، جلد مجالت، تمبرها، کارت های تبریک و بروشورها می شود، 

 حرفه ای

 1812006 شامل ارائه خدمات واسطه ای کامل بین افراد و شرکت ها از یک طرف و شرکت هایی که در  خدمات تولید و توزیع کارت تبریک
زمینه طراحی، چاپ، بسته بندی، توزیع یا انتشار کارت های تبریک فعالیت می کنند. تحویل اقالم 

 حرفه ای

 1812007  حرفه ای شامل کارگاه کارگاه صحافی کتاب

 1820001  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل شرکت استودیوی تولید مثل رسانه های ضبط شده

 1820002 شامل شرکت استودیوی بازتولید رسانه ضبط شده بصری  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

 1820003  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل شرکت استودیوی تولید مثل رسانه های ضبط شده صوتی و تصویری

 1910002  شامل تولید قیر از زغال سنگ، چوب، نفت یا ضرب از طریق تقطیر مخرب برای استفاده در  تولید قیر
سنگفرش جاده ها و ضد آب و رطوبت در ساختمان ها می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920001  شامل تولید نفت تصفیه شده با استخراج از نفت خام در پاالیشگاه ها، از جمله بنزین، گازوئیل،  تولید سوخت
نفتا، نفت سفید، نفت کوره، همچنین شامل تولید روغن های گیاهی سوخت زیستی یا چربی های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920002 شامل مایع سازی گازهای نفتی، پروپان و بوتان و همچنین فرآیند اختالط برای تولید گازهای  مایع سازی گاز نفت
جدید است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 1920003  شامل فرآیند بطری سازی گاز نفتی است که با پاالیش نفت تهیه می شود یا از جریان نفت یا  بسته بندی گازهای نفتی
گاز طبیعی استخراج می شود که از زمین خارج می شود، شامل عرضه در ظروف فوالدی تحت 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920005  شامل ساخت آسفالت و مواد روسازی به دست آمده از تقطیر نفت برای استفاده در روسازی  تولید آسفالت و مصالح روسازی
جاده ها است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920008  شامل ساخت انواع موتور و ماشین آالت گریس و روان کننده است. شامل شرکت های تولید  تولید گریس و روان کننده
کننده روغن های ترکیبی نیز می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920013 شامل تبدیل گاز طبیعی به شکل مایع برای سهولت ذخیره سازی یا حمل و نقل، این فرآیند شامل  مایع سازی گاز طبیعی
انتقال گاز استخراج شده به تاسیسات مایع سازی است که در آن اجزای خاصی مانند آب، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920014  شامل شرکت هایی می شود که درگیر شکسنت روان کننده ها و گریس های فله در بسته های  روان کننده و گریس پر کردن مجدد
مصرفی یا تجاری کوچکتر هستند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920015  شامل ترکیب روغن های پایه سازگار و افزودنی ها برای تولید مارک های جدید روان کننده های  ترکیب گریس و روان کننده ها
خودرو، روغن های دریایی، روغن های دنده، روغن های انتقال و روغن های هیدرولیک است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 1920016 شامل ساخت مخلوط آلکان های پلی کلره برای استفاده در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی  تولید روغن پارافین کلر
مانند بازدارنده های شعله و نرم کننده ها، افزودنی ها در سیاالت فلز کاری، درزگیرها، رنگ ها و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011001  شامل تولید آمونیاک از ترکیب هیدروژن تولید شده از هیدروکربن ها با گاز نیتروژن که در هوا  تولید آمونیاک و سود سوزآور
یافت می شود به منظور استفاده در تولید کودها و علوفه، تبرید و معدن، همچنین تولید 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011003  شامل تولید گوگرد از فرآیندهای نفت و گاز طبیعی برای استفاده در ساخت رنگ، کاغذ،  تولید گوگرد
منسوجات، پاالیش نفت، فرآوری فاضالب و استخراج مواد معدنی، کودها می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011004 شامل ساخت دو دسته پتروشیمی عمدتاً الفین ها شامل اتیلن و پروپیلن و آروماتیک ها شامل  تولید پتروشیمی
بنزن و تولوئن با مشتق از نفت است و شامل تولید الفین ها و آروماتیک ها در پاالیشگاه های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011005  شامل تبدیل گازهایی مانند اکسیژن، دی اکسید کربن، هیدروژن و نیتروژن به حالت مایع برای  تولید گازهای مایع
استفاده در زمینه های صنعتی و پزشکی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011006 شامل تولید یخ خشک با فشار دادن و مایع کردن دی اکسید کربن در سیلندرهای فوالدی و هنگام  تولید یخ خشک
تبخیر مایع برای تبدیل شدن به مواد برف مانند که مشخص می شود چندین برابر ظرفیت خنک 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011010  شامل تولید ترکیبات شیمیایی، نمک ها و مواد دیگر و تبدیل به پودر، کریستال، محلول یا موارد  تولید مواد شیمیایی صنعتی مرکب
دیگر، برای استفاده مستقیم در آزمایشات، تجزیه و تحلیل و آزمایشات شیمیایی، یا در تصفیه و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2011014 شامل ساخت انواع مختلف اسید، مانند اسید سولفوریک، اسید نیتریک، اسید فسفریک و سایر  تولید اسید
اسیدهای آلی و غیر آلی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2011015  شامل تولید مواد شیمیایی است که آب را با کمک به حذف ذرات آلی و معدنی معلق در آب  تولید مواد شیمیایی تصفیه و تصفیه آب
تصفیه می کند، شامل مواد منعقد کننده مانند سولفات آلومینیوم و کلرید آهن است، همچنین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2011016  شامل تولید یک یا چند محصول شیمیایی با ترکیب ترکیبات شیمیایی و با استفاده از چندین  ترکیب مواد شیمیایی
واکنش شیمیایی مختلف است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2011101 شامل تولید هیدروژن سبز بدون کربن با الکترولیز آب با استفاده از برقی است که از منابع  تولید هیدروژن سبز
تجدیدپذیر مانند خورشید یا باد می آید، هیدروژن تولید شده را می توان به گاز طبیعی اضافه 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2012001  شامل تولید کودهای آلی به شکل مایع، گرانوله، پودر، از مواد آلی طبیعی مانند بستر مرغ، کود،  تولید کود آلی
کمپوست یا ذخایر معدنی طبیعی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2012007 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید کودهای آزوئیک، فسفاته و پتاسیم تولید کودهای شیمیایی

 2013001 شامل ساخت پالستیک خام مانند پلی اتیلن با چگالی باال یا کم و سایر محصوالت مشابه که از  تولید پالستیک خام
استخراج از مواد اولیه به دست می آیند و در ترکیبات، گرانول یا پودر هستند که با قالب گیری یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2013002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید شیشه فایبر از مواد اولیه و شکل تولید الیاف شیشه خام

 2021002  شامل تولید آفت کش ها برای پیشگیری، کنترل و از بین بردن آفات کشاورزی، از جمله ناقالن  تولید سموم کشاورزی
بیماری که گیاهان یا حیوانات را آلوده می کنند، منظور از آفات همه حیوانات کوچک، گیاهان یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2021005 تولید باکتری های آلی  شامل شرکت های متخصص در باکتری های آلی به عنوان مایع حاوی گروه های مختلف 
میکروارگانیسم ها و استفاده به عنوان جایگزینی برای مواد شیمیایی در کشاورزی و دامپروری و 

 حرفه ای

 2021101 آماده سازی ضد عفونی کننده ها و ضد عفونی کننده ها   شامل تهیه مواد ضدعفونی کننده و ضدعفونی کننده های ساخته شده از مواد شیمیایی، به 
صورت گاز یا مایع که برای از بین بردن میکروارگانیسم ها از دست، سطوح، کف و لباس 

 حرفه ای

 2022001 شامل ساخت رنگ و رنگ ساختمان ها، ساختمان ها و دکورها و همچنین خودروها و فلزات،  تولید رنگ
همچنین رنگ های پودری ضد خوردگی و ضد فرسایش برای پوشش فلزات با آندایزینگ می 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2022002  شامل ساخت فلزات و چوب ضد خوردگی و ضد فرسایش و همچنین سازه ها و تجهیزات ضد  تولید مواد ضد خوردگی
حرارت.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2022003  شامل ساخت مواد عایق از مواد معدنی سازگار با محیط زیست یا موارد دیگر برای استفاده  تولید مواد عایق
برای رطوبت، عایق رطوبتی، عایق حرارتی، اعم از خورشید یا تولید شده توسط انسان، از جمله 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2022007 شامل تولید جوهرهای چاپ به صورت پودر، خمیر یا مایع، به اضافه کارتریج های تزریقی مورد  تولید جوهر و مواد چاپ
استفاده در دستگاه های فکس، دستگاه های کپی عکس و چاپگرهای کامپیوتری است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2022008 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل ترکیب و ترکیب جوهرهای متناسب برای تولید رنگ مورد نیاز مشتری است مخلوط کردن و پر کردن جوهر

 2022009  شامل تولید محصوالت شیمیایی برای صیقل دادن فلزات، چوب و چرم، از جمله الک کف و  تولید الک الکل
درهای چوبی، و همچنین پولیش

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید محصوالت مراقبت از مو مانند شامپو، روغن تولید صابون و محصوالت مراقبت از مو

 2023002 شامل تولید پودر لباسشویی از مخلوط ترکیبات شیمیایی مورد استفاده برای تمیز کردن لباس تولید مواد شوینده پودری مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023003  شامل تولید سفید کننده های مبتنی بر کلر برای استفاده به عنوان مواد شیمیایی خانگی برای  تولید محصوالت سفید کننده
سفید کردن لباس ها و از بین بردن لکه ها.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023006  شامل تولید مواد شوینده مانند صابون ها، شامپوها، ساخته شده از مواد شیمیایی یا مواد دیگر  تولید مواد شوینده و ضد عفونی کننده
و برای تمیز کردن کف، فرش و شیشه، پاک کردن لکه از لباس ها و شسنت ظروف خانگی، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023007  شامل تولید محصوالت شیمیایی برای تمیز کردن ماشین آالت، ابزار و تجهیزات، از جمله  تولید حالل های صنعتی
دستگاه های تهویه مطبوع، دیگ بخار، باالبرها، موتورهای وسایل نقلیه موتوری و سایر ماشین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023008 شامل تولید انواع مختلف عطرهای غلیظ یا سبک (آب توالت) چه از ترکیبات معطر مصنوعی یا  تولید عطر
طبیعی (به جز عطرهای شرقی). همچنین شامل پس از اصالح، کرم های اصالح، لوسیون بدن، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید آگاروود، عطرهای شرقی و بخور می باشد. تولید چوب آگار و بخور

 2023012  شامل تولید لوازم آرایشی مانند کرم و لوسیون بدن و همچنین انواع آرایش چشم و لوازم آرایشی  تولید لوازم آرایشی و بهداشتی
صورت می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023013  شامل ساخت مواد بهداشتی دهان از جمله کرم چسب دندان مصنوعی، کوسن، خمیر، قرص  تولید محصوالت مراقبت از دندان و دهان
پاک کننده، برس، پودر صفحه دندان، سفید کننده دندان، همچنین محلول های خوراکی، مرطوب 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2023019 تولید مواد نگهدارنده آرایشی و بهداشتی  شامل مواد شیمیایی تولیدی است که به طور گسترده توسط صنایع آرایشی و بهداشتی و 
دارویی استفاده می شود، مانند پارابن ها، بنزوات سدیم، اپیفن، سوتوسید، برای محافظت از 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029001  شامل ساخت موادی است که می تواند آتش را با حذف هر یک از سه جزء مثلث آتش که  تولید مواد آتش نشانی
سوخت، گرما و اکسیژن است خاموش کند، کپسول های آتش نشانی شامل مواد گازی مانند دی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029003 شامل شرکت تولید مواد منفجره و محصوالت پیروتکنیک  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029005  شامل ساخت رزین های مصنوعی برای استفاده در تولید محصوالت شیمیایی مانند رنگ، رنگ،  تولید رزین های مصنوعی
عطر، مواد شوینده، چسب، جوهر و سایر محصوالت شیمیایی مبتنی بر رزین.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029006  شامل استخراج صمغ و چسب از مواد خام، برای استفاده مستقیم در چنین حالت اولیه، یا  تولید صمغ و چسب
استفاده در تولید ترکیبات شیمیایی مختلف، به عنوان مواد برای چسب و لوازم آرایشی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029007 شامل ساخت مواد چسبنده برای چسباندن قطعات کاغذ، شیشه، فلز، پالستیک یا چوب، برای  تولید چسب
استفاده در چاپ، ملینیت، بسته بندی، در ساخت و ساز برای تثبیت سرامیک، اسلب و موکت، یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029010  شامل تولید عوامل شیمیایی و محصوالت برای استفاده در ساختمان برای بهسازی و عمل آوری  تولید مواد شیمیایی ساختمانی
بنت قبل و بعد از ریخنت، عایق رطوبتی و رطوبت، کوبیدن و چسبندگی، آب بندی درزها، حالل ها، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2029011  شامل تولید مواد شیمیایی برای کاربردهای مختلف میدان نفتی مانند تولید، تحریک چاه، حفاری  تولید مواد شیمیایی میدان های نفتی
و تزریق است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي

 2029014 شامل خنک تولید مایعات خنک کننده مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029015 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل محلول تولید آب مقطر باطری

 2029016  شامل تولید شمع در اندازه ها و رنگ های مختلف از موم طبیعی و مصنوعی برای نورپردازی یا  تولید شمع مومی
تزیین می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029018 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید محلول تولید مواد شیمیایی تست و آنالیز  مطلوب موافقة إدارة السالئف الكيماوية - شرطة دبي
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 2029023 شامل تولید محصوالت آتش نشانی است که قادر به انجام واکنش های شیمیایی خودکفا و  تولید آتش بازی
خودپایدار برای تولید گرما، نور، گاز، دود یا صدا هستند و از آنها در نمایش آتش بازی استفاده 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2029024 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت مواد جامد، مایع یا پودری برای تصفیه آب و سایر سیاالت با حذف آالینده تولید مواد تصفیه

 2029028  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی شامل شرکت تولید پودرهای پیشران

 2029101 به ترتیب شامل تهیه معرف تولید معرف های تشخیصی آزمایشگاهی مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2100101  شامل ساخت هر نوع فرموالسیونی که حاوی یک یا چند ماده پزشکی است و برای درمان یا  تولید دارو
پیشگیری از بیماری های انسانی استفاده می شود یا برای هر هدف پزشکی دیگری مانند 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  وزارة الصحة ووقایة املجتمع

 2100102  شامل ساخت آماده سازی بیولوژیکی است که ایمنی را در برابر یک بیماری خاص از اشکال  تولید واکسن و تلقیح
ضعیف یا کشته شده میکروب ایجاد کننده بیماری بهبود می بخشد، همچنین مواد وارد شده به 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  وزارة الصحة ووقایة املجتمع

 2100105 تولید مواد شیمیایی دارویی  شامل مواد شیمیایی تولیدی است که دارای خواص دارویی برای استفاده در ساخت داروها چه 
برای مصارف تشخیصی، پیشگیرانه، درمانی و ضد عفونی کننده مانند الکل های اتانول (اتیل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی  وزارة الصحة ووقایة املجتمع

 2100106  شامل تولید داروها، محصوالت شیمیایی دارویی و گیاهی برای تشخیص و درمان بیماری های  تولید داروهای دامپزشکی
حیوانات است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2100107  شامل ساخت اقالم و وسایل، به غیر از داروها و داروها، مورد استفاده در جراحی، مانند  تولید ملزومات پزشکی و جراحی
پانسمان زخم و بخیه های جراحی، مواد زیستی درمانی، غشاها، مواد دندانپزشکی، گرافت های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2100901 شامل شرکت هایی است که در تهیه عصاره محصوالت گیاهی طبیعی با آسیاب کردن، دانه  تهیه محصوالت گیاهی برای مصارف دارویی
بندی، آسیاب کردن برای ساخنت چنین ترکیبات گیاهی به عنوان پایه ای برای داروهای دارویی 

 حرفه ای

 2211003 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل باز کردن الستیک های خودرو و قابل استفاده مجدد است. باز کردن الستیک

 2219001  شامل تولید محصوالت الستیکی طبیعی یا مصنوعی، مانند تشک، حلقه های الستیکی و  تولید محصوالت الستیکی
ملزومات تثبیت شیشه.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2219005  شامل ساخت اسفنج مصنوعی از مواد شیمیایی اولیه آن و ست شدن به صورت قطعات، مکعب  تولید اسفنج مصنوعی
یا پانل های قابل استفاده برای تولید تشک، مبلمان، یا در بسته بندی و بسته بندی و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2219006  شامل ساخت الستیک سخت شده برای کف سازی کارگاه ها، کارخانه ها، بیمارستان ها و  تولید مواد کفپوش و تشک
ساختمان های دیگر، همچنین برای پوشاندن لبه های استخر، وسایل نقلیه و قایق ها، باغ ها و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2219008  شامل ساخت محصوالت اسفنجی طبیعی و مصنوعی، مورد استفاده در حمام، شسنت ظروف،  تولید محصوالت اسفنجی
بسته بندی، و در تولید پوشاک یا محصوالت دیگر.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت چاقو، قاشق، چنگال، بشقاب، لیوان و سایر محصوالت کارد و چنگال است. تولید کارد و چنگال یکبار مصرف پالستیکی.

 2220002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ظروف خانگی که برای پخت و پز و نگهداری مواد غذایی استفاده می شود. تولید ظروف پالستیکی

 2220003  شامل ساخت انواع لوله های پالستیکی برای زهکشی، فاضالب، اتصاالت برق، کشاورزی و  تولید لوله و اتصاالت پالستیکی
آبیاری، شیلنگ ها، همچنین اتصاالت مرتبط مانند اتصاالت، دستگیره ها، نبشی ها و سایر 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220006 شامل ساخت ورق های پالستیکی برای صنایع و کاربردهای مختلف با استفاده از تکنیک های  تولید ورق پالستیک
اکستروژن، قالب گیری، ریخته گری بسته به نوع و اندازه مواد می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220008  شامل ساخت کیسه های پالستیکی، برای خرید، زباله، بسته بندی، همچنین تولید کیسه های  تولید کیسه های پالستیکی
پالستیکی بافته شده برای بسته بندی مواد غذایی، کودها، مواد شیمیایی، سیمان و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220014 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل بالشتک های زیرین فرش تولیدی برای نگه داشنت فرش در شرایط عالی. تولید زیر خط فرش

 2220015  شامل ساخت فیلم های پالستیکی یا نایلونی مورد استفاده در بسته بندی، بسته بندی و بسته  تولید فیلم های پالستیکی
بندی، و همچنین تولید ورق های پالستیکی مورد استفاده در خانه های سبز است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220020  شامل ساخت کارت های پالستیکی چاپ شده و چاپ نشده که در ساخت اعتبار، شناسایی،  تولید کارت های پالستیکی و محصوالت تکمیلی
عضویت و کارت های ویزیت و غیره استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220024 تولید سطل و گلدان پالستیکی  شامل ساخت سطل ها، سینی ها و سایر محصوالت پالستیکی است که برای هر منظوری غیر 
از ظروف خانگی استفاده می شود، این شامل گلدان ها و ظروف برای مزارع، آزمایشگاه ها و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220025  شامل ساخت بطری های پالستیکی، بشکه ها و ظروف مورد استفاده برای مقاصد مختلف  تولید بطری و ظروف پالستیکی
صنعتی و برای بسته بندی مواد غذایی و پر کردن مایعات، محصوالت شیمیایی و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220027 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تهیه مدل ساخت مدل های معماری، تبلیغاتی و تزئینی

 2220030 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل سرنگ های تولیدی با سوزن تزریق مایعات به بافت های بدن استفاده می شود. تولید سرنگ پالستیکی

 2220033 تولید محصوالت پالستیکی ساختمانی  شامل ساخت محصوالت پالستیکی یا فایبرگالس و ملزومات پروژه های ساختمانی و ساختمانی 
مانند درها، پنجره ها، ورق های روکش فلزی، پارتیشن ها، تزئینات پالستیکی، توری برای مگس، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220035 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت درپوش تولید درپوش و درپوش پالستیکی

 2220042  شامل تولید اجناس خانگی با عایق حرارتی مانند کاسه، بطری قمقمه، فنجان و حامل های تیفین  تولید ظروف پالستیکی حرارتی
است که برای گرم نگه داشنت غذا و نوشیدنی طراحی شده اند. همچنین ظروف خنک کننده و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220047 شامل تولید لوازم بهداشتی، دستگیره ها و لوالهای پالستیکی درها، چرخ های مبلمان، اتصاالت  تولید محصوالت پالستیکی ساختمان
چوبی و فلزی، لوازم قفسه و سایر لوازم جانبی مورد استفاده در ساخت و ساز یا صنعت که از 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220051 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت لوله های فوالدی و پالستیکی گالوانیزه می باشد. تولید لوله های آتش نشانی

 2220101  شامل ساخت پرده های هواکش فلزی، پالستیکی یا چوبی است که به صورت عمودی یا افقی  تولید پرده
چین دار ثابت می شوند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220102  شامل تولید محصوالت پالستیکی و الستیکی مراقبت از کودک، مانند لوازم جانبی شیردهی،  تولید محصوالت مراقبت از نوزاد
لوازم جانبی پرستاری، تمیز کننده و استریل کننده، لوازم جانبی مراقبت از پوست، پستانک و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2220156 شامل ساخت مستربچ و ترکیبات مانند مستربچ رنگ و مستربچ افزودنی و ترکیبات برای صنعت  تولید مستربچ و ترکیبات پالستیکی
تبدیل پالستیک است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310001  شامل ساخت اقالم شیشه ای خانگی و آشپزخانه که در پخت و پز، سرو و نگهداری مواد غذایی  تولید ظروف شیشه ای
استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310002  شامل ساخت شیشه ایمنی یا از طریق ملینیت یک الیه پالستیکی بین دو ورقه شیشه، یا با شیشه  تولید شیشه ایمنی
سکوریت شده، استفاده از چنین شیشه ای در شیشه جلو خودرو ایمن است زیرا به جای خرده 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310004  شامل تولید پشم شیشه با ادغام مخلوطی از ماسه و شیشه بازیافتی است و به صورت رول یا  تولید شیشه پشمی
دال مقاوم در برابر آتش و عایق حرارتی برای استفاده در عایق کاری ساختمان و کانال کشی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310005 شامل تشکیل فایبرگالس از مواد اولیه آن و ساخت محصوالت مختلف مانند لوله، لوله و اتصاالت،  تولید محصوالت فایبر گالس
مخازن آب، تزئینات بیرونی، درها و توری های مورد استفاده برای پوشش سقف های عایق آب 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310007  شامل ساخت آینه با استفاده از پوشش بازتابنده شیشه برای استفاده در دکوراسیون و معماری  تولید آینه شیشه ای
و دستگاه های علمی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310008  شامل ساخت ورقه های شیشه ای با برش شیشه های رنگی به قطعات کوچک، قرار دادن آنها به  شکل دهی شیشه رنگی
یکدیگر، با سرب یا هر ماده ماستیک دیگر، برای تشکیل طرح های تصویری یا تزئینی و سپس 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2310009 شامل ساخت بطری های شیشه ای و ظروف مورد استفاده برای بطری سازی مایعات،  تولید بطری و ظروف شیشه ای.
محصوالت شیمیایی و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310011  شامل پردازش ورق های شیشه ای با استفاده از میناکاری با مواد بازتابنده برای به دست  تولید شیشه های انعکاسی، میناکاری شده و عایق
آوردن توانایی بازتاب نور خورشید و گرما. همچنین شامل پوشش ورقه های شیشه ای با مواد 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2310012  مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت تولید شیشه تخت سخت شده و چند الیه

 2310016 پرلیت شامل آسیاب و حرارت دادن پرلیت برای ایجاد انبساط و نرم شدن است، پرلیت در  تولید محصوالت پرلیت
کشاورزی زمانی که با خاک مخلوط می شود یا به تنهایی به عنوان واسطه هیدروپونیک استفاده 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2310017  حرفه ای شامل فرآوری محصوالت کریستالی مانند ظروف کریستال، ظروف جدید، مجسمه فرآوری محصوالت کریستال

 2391002  شامل ساخت آجرهای قالبی یا قالب نشده ساخته شده از سیمان مخلوط با ماسه یا ماسه سنگ  تولید آجر
است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2392002  شامل تولید با مخلوط کردن خاک رس خام با آب تا قوام مورد نظر و سپس فشار دادن به قالب  تولید آجر سفالی
های فوالدی برای شکل دادن قبل از سوزاندن در کوره برای دستیابی به استحکام است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2392005 تولید محصوالت سفالی ساختمانی  شامل ساخت محصوالت سفالی ساختمانی و ساختمانی، مانند آجر، دال، سرامیک، کاشی 
فایانس، لوله و لوله و اتصاالت سفالی و همچنین ملزومات سفالی بهداشتی و حمام.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2392006  شامل ساخت کاشی های معرق با مونتاژ قطعات کوچک سنگ های رنگی برای ایجاد تصاویر  تولید کاشی معرق
مختلف برای استفاده در دکوراسیون داخلی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2392007  شامل ساخت آجرهای مستطیلی بزرگ از سیمان پرتلند و شن و ماسه و شن ریز برای استفاده  تولید بلوک بتنی
در ساخت و ساز است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 2392008  شامل ساخت کاشی های در هم تنیده از ماسه و سیمان است که با هم قرار می گیرند تا سطح  تولید کاشی اینترالک
سنگفرش بلوک را تشکیل دهند و به راحتی می توان آنها را بلند کرد و سپس جایگزین کرد تا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2393003 شامل ساخت کاشی و سرامیک تا کف و دیوارهای روکش شده در ساختمان های مسکونی،  تولید کاشی و سرامیک
تجاری و صنعتی، عالوه بر کاشی و کاشی های مرمر، سنگ های طبیعی و مصنوعی می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2393005  شامل تولید ظروف چینی، سرامیک و محصوالت سفالی برای استفاده به عنوان ظروف خانگی و  تولید ظروف سرامیکی غیر سازه ای و غیر نسوز
محصوالت جدید.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2394001  شامل ساخت کلینکر با ترکیب خاک رس سنگ آهک و ماسه به نسبت مناسب، سپس آسیاب  تولید کلینکر
کردن مواد و انتقال به کوره برای تولید کلینکر است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2394002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کاشی های بتنی است که برای سنگفرش ها و میدان ها استفاده می شود. تولید کاشی بتنی

 2394003  شامل ساخت حاشیه های بتنی با استفاده از دستگاه ریخته گری لغزش برای جدا کردن جاده  تولید سنگ های حاشیه
از کنار جاده می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2394004 شامل تولید اکسید کلسیم یا آهک زنده با حرارت دادن سنگ آهک در کوره های مخصوص  آهک سازی
طراحی شده است که در آن دماهای باال دی اکسید کربن را از سنگ آزاد می کند و آن را به 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2394005  شامل تولید سیمان با ترکیب خاک رس سنگ آهک و ماسه به نسبت مناسب، سپس آسیاب کردن  تولید سیمان
مواد و عبور دادن به کوره برای تولید کلینکر، سپس کلینکر به سیمان بسیار ریز خرد می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395001  شامل ساخت قطعات یا واحدهای کامل ساختمانهای پیش ساخته با استفاده از پیش ساخته  ساخت ساختمان پیش ساخته
بلوک می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395002 شامل بتنی است که در یک کارخانه یا بچینگ پالنت، طبق دستور العمل تعیین شده، تولید می  تولید بنت آماده
شود و سپس توسط کامیون نصب شده در میکسرهای حمل و نقل به محل کار تحویل داده می 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395004 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی تولید محصوالت بنت مسلح با الیاف شیشه

 2395005  شامل ساخت محصوالت سیمانی مانند ستون، ریل پله، بالکن، تخت گل، مجسمه و ماکت با پیش  تولید محصوالت سیمانی
ساخته بلوک، برای استفاده در ساختمان ها و داخلی و تزئینات.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2395007  شامل تولید گچ که از زمین به وسیله حفاری با ماشین آالت یا مواد منفجره گرفته می شود،  تولید گچ
شامل خرد کردن، شسنت بو دادن و آسیاب برای تولید پودر مورد استفاده در ساخت و ساز و گچ 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2395008  شامل تولید محصوالت گچی، مانند زیور آالت تزئینی، ماکت، ستون، لوازم جانبی معماری، پانل  تولید محصوالت گچی
های روکش، عایق ها، گلدان های گل و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395010 شامل تولید گچ از سنگ آهک برای استفاده در کالس های درس، کشاورزی، عالمت گذاری،  تولید گچ
پرداخت.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395011  شامل مخازن تولیدی، مخازن برای ذخیره سازی یا استفاده های تولیدی با ریخته گری بنت بر  ساخت مخازن بتنی پیش ساخته
روی قالب برای پخت آن در یک محیط کنترل شده قبل از انتقال آن به محل ذخیره سازی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395012  شامل ساخت سازه های بتنی دریایی برای نگهداری ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز برای  ساخت سازه های شناور بتنی
حفاری، استخراج و همچنین واحدهای تولید و بارگیری نفت و گاز است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2395013 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید پارچه بتنی با ترکیب دو ژئوتکستایل با مخلوط بنت خشک در بین آن تولید پارچه بتنی

 2396001 شامل ساخت سنگ مرمر مصنوعی با حرارت دادن مخلوط گرد و غبار مرمر، رزین اکریلیک یا پلی  تولید سنگ مرمر مصنوعی
استر با رنگدانه ها، و سپس برش دادن ورق یا شکل و سمباده در یک یا هر دو طرف برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2396003  شامل برش، شکل دادن و تکمیل سنگ برای استفاده در ساخت و ساز، در جاده ها، به عنوان  برش، شکل دادن و تکمیل سنگ
سقف و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2396004 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای به عنوان سقف و غیره برش، سنگ زنی و پرداخت سنگ مرمر

 2399003  شامل تولید نانو پودرهای گرافیت با خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی عالی برای استفاده از  تولید نانو پودر گرافیت
کاربردهای تخصصی مختلف در رنگ ها و چسب های رسانا، روان کننده ها، متالورژی پودر، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2399004 شامل شستشو و فرآوری شن و ماسه برای استفاده در ساخت و سازها، مشروط بر اینکه چنین  شستشوی شن و ماسه
عملیاتی در مکانهایی دور از محل استخراج انجام شود. سپس حمل و نقل به کارخانه های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2399005  شامل ساخت مواد غیر فلزی برای پوشش دیوارهای داخلی و خارجی مانند خمیرها، پرکننده ها  تولید مواد پوشش دیوار
و مالت های مختلف، سنگ ها و مواد معدنی چه برش خورده و فرآوری شده باشد و چه در پانل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2399006  شامل ساخت سقف های کاذب ساخته شده از مواد غیر فلزی مانند گچ، فایبرگالس، یا  ساخت سقف کاذب
پالستیک تقویت شده با سیمان…….

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2399007  شامل ساخت عناصر معماری پلی اورتان برای قالب های تزئینی بیرونی و داخلی، نرده ها و  تولید قالب های زینتی پلی اورتان
نرده ها، قرنیز و تاج، ستون ها می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2399009 تولید مواد مقاوم در برابر آتش و بازدارنده مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت روکش و مواد عایق مقاوم و مقاوم در برابر آتش، پارتیشن، آجر، رنگ.

 2410103  شامل ذوب سنگ معدن اولیه آهن یا ضایعات آهن برای تولید انواع بلوک ها، استوانه ها یا  کارخانه ذوب آهن و فوالد
شمش های آهن و فوالد، به گونه ای که می توانند محصوالت مختلف آهن را با استفاده از 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2410901  شامل ساخت میلگردهای فوالدی برای تقویت سازه یا در صنایعی که در ساخت محصوالت فلزی  تولید میله های فوالدی
مختلف فعالیت می کنند، مانند میله هایی که با ذوب مجدد شمش ها و بقایای آهن و ضایعات 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2410902  شامل برش فوالد کربن و محصوالت آلیاژی برای تولید صفحات فوالدی، تیرهای ساختاری،  برش محصوالت فوالدی و آلیاژی
ستون ها، نبشی ها، لوله های بدون درز و جوش داده شده است.

 حرفه ای

 2420002 شامل استخراج آلومینیوم خالص از سنگ معدن های اولیه آن، مانند بوکسیت یا آلومینا، ذوب و  کارخانه ذوب آلومینیوم
ساخت در بلوک، سیلندر یا شمش به نحوی که امکان پردازش مجدد با استفاده از کشش یا نورد 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2420004  شامل استخراج نقره از ضایعات فیلم های عکاسی، فیلم های رادیوگرافی، فیلم های پردازش  استخراج نقره از ضایعات شیمیایی
مواد شیمیایی یا هر ماده شیمیایی دیگری که نقره را تشکیل می دهد، سپس به صورت قطعات یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2420008  شامل بازیافت و جداسازی طال از عناصر آلیاژی مانند مس، سرب، روی و آهن است، این  پاالیشگاه طال
فرآیند شامل ذوب و تصفیه با گاز کلر برای تبدیل عناصر به کلرید و رها کردن طال تصفیه شده 

 صنعتی

 2420009  شامل تولید مس خالص از سنگ معدن اولیه آن (کاتد)، سپس ذوب و ریخته گری برای تشکیل  ریخته گری میله مس
میله هایی برای استفاده در کابل های تولیدی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2431001 شامل تولید محصوالت ریخته گری مانند لوازم بهداشتی از فوالد و چدن. تولید چدن مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2431002  شامل تولید لوله های فوالدی و گالوانیزه، مانند لوله های فوالدی جوش داده شده و اکسترود شده،  تولید لوله و اتصاالت فوالدی
لوله های چدنی با فشار باال و غیره، و همچنین اتصال دهنده ها، دستگیره ها، زاویه ها و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2431004 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل برش، شکل تولید لوله و اتصاالت فوالدی

 2432001  شامل ذوب، خالص سازی طالی شکل دهنده و شمش های گرانبها با وزن ها و اندازه های  ریخته گری طال و فلزات گرانبها
استاندارد. همچنین شامل نورد و اکستروژن طال و فلزات گرانبها برای ساخت سیم

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2432002 شامل تولید شمش فلزی، آلیاژ یا سیلندر از ضایعات بازیافتی یا فلزات غیرآهنی مانند آلومینیوم،  ریخته گری فلزات غیرآهنی
مس، روی، سرب و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2432003 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت دستگاه های سنتی با اندازه های مختلف برای توزین است. تولید مواد توزین

 2511001  شامل فرآیند برش فوالد ضد زنگ و میله های فوالدی چکش خوار در اندازه ها و اشکال مختلف  ساخت میلگردهای فوالدی آرماتور
برای تولید اشکال استوانه ای، ستون ها یا شبکه های مورد استفاده در تقویت ساختمان ها، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

2511002  شامل ساخت سازه های فوالدی برای اهداف ساختمانی و ساختمانی مانند فوالد سازه ای که  سازه ها و سازه های فوالدی
در ساخت پل ها، تونل ها و برج های ارتباطی و انتقال انرژی استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511003 شامل ساخت ساختمان های پیش ساخته و سازه های فوالدی که به عنوان کارخانه ها، انبارها،  ساخت سوله و سوله فوالدی
آشیانه های هواپیما، سوله ها و سایر ساختمان ها و ساختمان ها استفاده می شود. همچنین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511004  شامل ساخت انواع ملزومات فلزی ساختمان ها و فروشگاه های تجاری مانند در، پنجره،  تولید محصوالت فلزی ساختمان
ویترین، باغ و بالکن نرده های پلکان فلزی، لوازم دکور و طراحی داخلی، پرده، دروازه، مخازن 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2511007  شامل ساخت لوله های استوانه ای فوالدی برای دفع زباله از طبقات باال به پایین در ساختمان  تولید سطل زباله
های مرتفع و بیمارستان ها، از جمله فرآیند نصب.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2511008 تولید درب ضد حریق  شامل ساخت درب های فلزی، چوبی یا شیشه ای دارای درجه حریق می باشد که پس از 
گذراندن آزمون مقاومت حرارتی باال توسط مراجع ذیصالح تایید شده و از انتشار شعله و دود 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511009  شامل ساخت سکوهای نفتی فراساحلی فلزی و بتنی برای استخراج و پردازش نفت و گاز  ساخت سکوهای حفاری و میدان نفتی
طبیعی از میادین نفتی فراساحلی است، این سکوها معموالً دارای امکاناتی برای اسکان نیروی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511010  شامل ساخت قاب های موقت لوله های فلزی یا مواد دیگر که برای پشتیبانی از افراد و مصالح  تولید داربست و نردبان
در ساخت و ساز یا تعمیر ساختمان ها استفاده می شود، همچنین نردبان اتاق زیر شیروانی، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511011 شامل ساخت کانال تولید ملزومات تهویه مطبوع مرکزی مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2511013  شامل ساخت سقف های کاذب آلومینیومی و فوالدی گالوانیزه برای کار به عنوان عایق صوتی و  ساخت سقف کاذب فلزی
حرارتی و همچنین تزئینی می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511014  شامل فرآیند پخش فلز، سوراخ کردن یا تبدیل صفحات فلزی به شبکه های گابیونی برای تولید  تولید قطعات فلزی گسترش یافته.
محصوالت فلزی مانند زوایای تقویت کننده، مقاطع، آجرهای ردیف کننده گل میخ ها و سایر 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 2511016 شامل ساخت پارتیشن تولید پارتیشن های فلزی مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2511017 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت درب تولید درب و پنجره فلزی

2511018  شامل ساخت کانال های آهنی گالوانیزه با درجه حریق و تضعیف کننده های صدا در ساختمان  تولید کانال های دارای رتبه آتش
های مسکونی، تجاری و صنعتی است که برای استخراج دود و مهار آتش در سیستم کانال به 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2511019 شامل ساخت و مونتاژ اجزای ماژول ها در کارگاه ها و سپس حمل و نقل به محل ساخت و ساز  ساخت و مونتاژ مدوالر
که در آن قرار خواهد گرفت به منظور استفاده برای خدمات MEP در یک ساختمان، مانند کانال 

 حرفه ای

 2511101  شامل ساخت انواع ساختمان ها و تاسیسات تجاری ساخته شده از فوالد ضد زنگ مانند درب،  تولید محصوالت فوالدی ضد زنگ ساختمان
پنجره، ویترین، باغچه و بالکن نرده های فلزی راه پله، دکور و ملزومات طراحی داخلی می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2511102  حرفه ای شامل کارگاه ساخت و تعمیر درب و پنجره فلزی

2512001 شامل ساخت مخازن دایره ای عمودی ساخته شده بر روی سطح زمین یا معلق بر روی پایه های  تولید مخازن
نگهدارنده ویژه، یا مخازن افقی تعبیه شده در زیر زمین و ساخته شده از صفحات فوالدی جوش 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2512002  شامل ساخت سیلوهای ذخیره سازی فوالد گالوانیزه برای ذخیره سازی غالت و سایر محصوالت،  تولید سیلو
از جمله سیلوهای کف تخت، سیلوهای بار کامیون، سیلوهای مزرعه، سیلوهای قیف.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2512005  شامل ساخت ظروف بسته طراحی شده برای نگهداری گازها یا مایعات در فشاری متفاوت از  تولید مخازن تحت فشار
فشار محیط برای استفاده در صنایع مختلف، نفت، مواد غذایی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2512006 شامل ساخت دیگ های بخار برای گرمایش مرکزی آب در مجتمع های مسکونی یا تولید بخار در  تولید بویلر
آشپزخانه های مرکزی یا خشکشویی ها می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2513101  شامل فروش مجدد قطعات فلزی مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن یک سیال با انتقال  مونتاژ مبدل های حرارتی صفحه ای
حرارت بین آن و سیال دیگر است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2520001  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت قطعات یا تشکیل یک سیستم تسلیحات متوسط و سنگین، از جمله سالح تولید سالح های سنگین نظامی

 2520002 شامل ساخت یا مونتاژ اسلحه های کوچک طراحی شده برای چند منظوره توسط افراد مختلف،  ساخت سالح های نظامی سبک
از جمله سالح های پشتیبانی پیاده نظام و سالح های انفرادی، مانند مسلسل های سبک، سالح 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2520005  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل شرکت تولید مهمات نظامی

 2520006  شامل شرکت های متخصص در ساخت قطعات یدکی برای سالح های نظامی سبک و سنگین،  تولید قطعات یدکی سالح های نظامی
مانند مسلسل، سالح گرم، اژدر، موشک، سیستم های پرتاب و کنترل است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی

2520007 شامل شرکت تولید تسلیحات نظامی متوسط  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2591001  شامل شکل دهی گرم یا سرد آهن و فوالد با عبور از یک جفت رول به منظور شکل دادن و تغییر  نورد آهن و فوالد
شکل می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2591002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل اکستروژن سرد و گرم به بلوک اکستروژن آلومینیوم

2591003 شامل عملیات نورد سرد و گرم تا بلوک نورد آلومینیوم مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2591004  شامل استخراج پودر آلومینیوم از سنگ معدن اصلی آن با آسیاب برای استفاده در تولید  تولید پودر آلومینیوم
صنعتی یا پوشش فلز است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2591006  شامل ساخت سخت کننده ها به صورت قرص با مخلوط کردن پودرهای فلزی مختلف مانند مس،  تولید قرص سخت کننده آلیاژ آلومینیوم
آهن، آلومینیوم، منگنز به نسبت های الزم و سپس فشرده سازی پودر مخلوط در پلتر، این قرص 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2592001 شامل پوشش فرآورده های فلزی نهایی یا میانی با رنگ، پودر، مواد صیقل دهنده و محافظ یا  پوشش محصوالت فلزی
فلزات غیر قیمتی است که می توان با استفاده از روش های پوشش دهی الکتریکی، شیمیایی یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2592002  شامل آبکاری ظروف نقره، کارد و چنگال، آثار هنری و سایر محصوالت فلزی با فلزات گرانبها  پوشش محصوالت فلزی با فلزات گرانبها
مانند نقره و طال. همچنین شامل جواهرات با روکش طال می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

2592003  شامل شرکت هایی است که پوشش فوالد سازه ای مورد استفاده در حمایت از ساختمان های  پوشش و درمان ساختاری فوالدی
بتنی را با مواد ضد فرسایش و ضد زنگ به عنوان وسیله ای محافظ در برابر اثرات نمک ها، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2592005 کارگاه ساخت و جوش فوالد مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل کارگاه

2592007 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل کارگاه هایی با ماشین های تراش طراحی شده برای ماشینکاری فلزات. کارگاه تراشکاری

2592008 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل لوله پوشش خطوط لوله

2592009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل کارگاه های کوچک آهنگری، جوشکاری و تراشکاری. آهنگر و جوشکاری

 2592101  شامل کارگاه های کوچکی است که لوازم جانبی را برای نمایش کاالها در مغازه ها، لیست  نمایش ساخت محصوالت
قیمت ها، تمبرهای پستی، جزوه ها، بروشورها، کارت ها، قاب عکس ها و ... می سازند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2592102 شامل پوشش نماهای ساختمان و مصالح سطحی اعم از شیشه، آلومینیوم، فوالد ضد زنگ،  پوشش محصوالت
پالستیک یا چوب ساج به منظور محافظت و نظافت برای مدت محدود، بدون تغییر شکل و رنگ 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2593002  شامل ساخت ابزارهای دستی مورد استفاده در کشاورزی، محوطه سازی، ساختمان سازی،  تولید ابزار دستی
نجاری، آهنگری، لوله کشی و کارگاه های خودروسازی است که از جمله این ابزارها می توان به 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2593005  شامل ساخت ابزارهای دستی برش و برش خانگی یا کارگاهی، مانند چاقو، قیچی یا سایر  تولید ابزار برش و برش
ابزارهای لبه تیز، عمدتاً تبر، اسکنه، سوهان، اره و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2593006 شامل ساخت صفحات و تیغه های برش خطی، دیسک های برش دایره ای یا نیمه دایره ای و  تولید دیسک اره و تیغه برش
سایر دستگاه های برش یا اره تیز شده، چه به صورت دستی و چه توسط تجهیزات و ماشین آالت 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2593009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت دستگاه تولید قفل و کلید

 2593010  شامل ساخت دستگیره های چرخشی عمودی یا افقی و لوالهای پیچی، قفل درها و پنجره ها و  تولید آهن آالت
سایر ملزومات فلزی ساخته شده از مس، آلومینیوم، فوالد یا موارد دیگر است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599101 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت قوطی ها و ظروف ساخته شده از قلع، آلومینیوم، مس یا هر فلز دیگری است. تولید قوطی و ظروف حلبی

 2599102 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ظرف تنه بزرگ برای نگهداری لباس و سایر وسایل شخصی برای مدت طوالنی. تولید تنه

 2599103 شامل ساخت ظروف فلزی برای ذخیره و حمل و نقل آب، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و  تولید بشکه و بشکه فلزی
سایر مایعات.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599106  شامل کاسه های تولیدی، سینی ها و سایر ظروف خانگی ساخته شده از آلومینیوم، فوالد ضد  تولید ظروف فلزی
زنگ یا اقالمی که با الیه محافظ ظروف چینی یا الیه ضد چسب (تفلون) اندود شده اند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599107  شامل ساخت درپوش ها و درب های فلزی برای دربندی درام های فلزی، قوطی ها و ظروف  تولید درپوش و درپوش فلزی
است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599109  شامل ساخت سیلندر گاز از فوالد و مواد کامپوزیتی که از نظر شیمیایی پایدار هستند تا برای  تولید سیلندر گاز
مصارف صنعتی و پزشکی خانگی استفاده شوند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599110  شامل ساخت سطل، سینی و سایر محصوالت فلزی است که برای هر منظوری غیر از ظروف  تولید سطل فلزی
خانگی استفاده می شود، این شامل گلدان ها و ظروف برای مزارع، آزمایشگاه ها و کارگاه ها 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599111 شامل ساخت طناب های فلزی است که در کشیدن و بلند کردن اجسام و مصارف صنعتی  تولید طناب فلزی
استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599112 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید میله های جوشکاری آلیاژهای سرب و پیوتر که نقطه ذوب پایینی دارند. تولید میل جوش

 2599113  شامل ساخت عالئم راهنمایی و رانندگی ساخته شده از آلومینیوم، ورق آهن یا مواد دیگر، که  تولید عالئم راهنمایی و رانندگی
برای مسیرهای جاده یا دستورالعمل های ترافیکی استفاده می شود، همچنین عالئم راهنمایی در 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599115  شامل ساخت کابینت های فلزی و محفظه های ساخته شده از پانل های فلزی و مورد استفاده  تولید اتاقک های فلزی
برای محافظت از تابلوهای کنترل توزیع برق و صنعتی، ژنراتورها، نقاط توزیع و محفظه های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599116 شامل ساخت ظروف پالستیکی، چوبی یا سنگی است که در آن گل ها و گیاهان کشت و نمایش  تولیدی کاشت
داده می شود و همچنین انتقال گیاهان به مکان های جدید.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599117  شامل تولید پشم فوالدی با خراش دادن فوالد کم کربن برای استفاده به عنوان ساینده در کار  تولید پشم فوالدی
تکمیل و تعمیر برای پرداخت اجسام چوبی یا فلزی، تمیز کردن ظروف خانگی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599118  شامل استفاده از ورق ها و لوله های آلومینیومی و فلزی اکسترود شده در ساخت مقاطع فلزی  تولید مقاطع فلزی
است که به نوبه خود در ساخت درب، پنجره، ارتفاع، سقف کاذب، نرده راه پله، نرده بالکن، قاب، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599119  شامل ساخت سیلندرهای چاپ برای فرآیندها و تکنیک های مختلف چاپ مانند لترپرس، عکس  تولید سیلندرهای چاپی
گراور، چاپ لیتوگرافی افست، حکاکی و قلمزنی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599122 تولید سینی کابل، بازوهای متقاطع و لوازم جانبی  شامل سینی های تولیدی برای انتقال و اجرای کابل ها و سیم ها از طریق کانال ها و پایانه ها 
در سازه ها، ساخته شده از آلومینیوم، فوالد نرم و جامد، GRP، FRP، همچنین ساخت سیستم 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 2599123  شامل تولید پرورش دهندگان خودکار طیور که رطوبت، دما و روشنایی الزم برای جوجه کشی را  تولید دستگاه جوجه کشی تخم مرغ
حفظ می کنند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599127  شامل شرکت هایی می شود که به صورت دستی قفس های ماهیگیری را برای استفاده  ساخت قفس ماهیگیری
شخصی یا برای فروش به دیگران می سازند.

 حرفه ای

 2599128 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کابل های فوالدی برای استفاده در بسته بندی کابل و سیم می باشد. تولید قرقره کابل فوالدی

 2599129 شامل ساخت چاقوها و قاشق های مورد استفاده در برش و پخت و پز، همچنین کارد و چنگال از  تولید کارد و چنگال فلزی
جنس استنلس استیل و کارد و چنگال با روکش طال و نقره یا مارک های فلزات گرانبها است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599130  شامل ساخت تجهیزات حفاری میدان نفتی برای استخراج نفت از مخازن نفتی در زمین، چه با  تولید تجهیزات حفاری میدان نفتی و قطعات
حفاری ضربه ای یا چرخشی، شامل تجهیزات سیستم قدرت، سیستم باالبر، سیستم چرخشی، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599131 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل شرکت ساخت غرفه های نمایشگاهی

 2599132 شامل ساخت تاسیسات انفجار و رنگ آمیزی پانل پوستی فوالدی ضد شعله و عایق حرارتی و  ساخت اتاق های انفجار و رنگ آمیزی
پانل سقف آلومینیومی و مجهز به سیستم هایی برای گردش هوا، تصفیه، گرمایش، کنترل، به 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599133  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی شامل شرکت های متخصص در ساخت انواع کارت شناسایی، تزئینات و نشان درجه نظامی تولید نشان های فلزی و نشان های نظامی

 2599201  شامل ساخت رسانای حرارتی و فویل های آلومینیومی مقاوم برای برشته کردن گوشت و مرغ و  تولید فویل آلومینیوم
بسته بندی مواد غذایی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599203  شامل ساخت بشقاب ها، سینی ها، لیوان ها و ظروف مشابه از ورق های آلومینیومی یکبار  تولید بشقاب و ظروف آلومینیومی یکبار مصرف
مصرف که در سرو غذا یا در نگهداری یا بسته بندی مواد غذایی مانند ظروف، قوطی ها و غیره 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2599305 شامل ساخت پانل های فلزی برای مقاوم سازی حرارت، رطوبت، صداها، برای تثبیت در محفظه  تولید پانل های فلزی عایق
های سردخانه، تریلرهای یخچال، کوره ها، خانه های پیش ساخته، کارخانه ها.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599306  شامل تبدیل صفحات نازک فلزی و آلومینیومی به روکش صفحه لیتوگرافی دور سیلندرهای  تولید بشقاب چاپ افست
دستگاه های چاپ افست می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599307 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید فنرهای برگ برای استفاده در سیستم تعلیق وسایل نقلیه موتوری است. تولید فنر برگ

 2599401  شامل ساخت ابزارهای نگهدارنده مانند میخ، پیچ و مهره، پیچ، پین و سایر موارد، و همچنین  تولید پیچ و مهره و پیچ و میخ
لوازم مورد نیاز، مانند مهره، حلقه های ثابت و پدهای ضد اصطکاک.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599501 این فعالیت شامل فرآیند مونتاژ قطعات سینی و براکت سینی کابل، مونتاژ لوازم جانبی بازوهای متقاطع مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599901 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت سیم تولید سیم های فلزی

 2599902  شامل ساخت گابیون های گالوانیزه و روکش پالستیکی برای استفاده در ساختمان ها، حصار  تولید گابیون
کشی، جلوگیری از فرسایش خاک و سنگ، ساخت جعبه و قفس می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599903 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت سیم خاردار فوالدی برای حصارکشی اموال عمومی و خصوصی است. تولید سیم خاردار

 2599904 شامل ساخت زنجیر فلزی با یک سری از پیوندهای متصل برای استفاده در بلند کردن یا کشیدن،  تولید زنجیر
همچنین زنجیر غلتکی که برای انتقال نیروی مکانیکی در ماشین

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2599905  شامل ساخت شبکه های فوالدی و آلومینیومی با برش و ذوب برای استفاده در مجتمع های  تولید گریتینگ فلزی
صنعتی کف و راه پله ها، در نرده های بالکن و پله ها، همچنین ملزوماتی مانند تکیه گاه، پیچ و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2610002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت لوله تولید لوله های الکترونیکی

2610003 شامل ساخت ویفرهای سیلیکونی مورد استفاده به عنوان نیمه هادی، مدارهای مجتمع، نیمه  تولید ویفرهای الکترونیکی و نیمه هادی
هادی های گسسته و انواع تراشه های نصب شده در رایانه، الکترونیک، ارتباطات و تجهیزات 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2610007  شامل مونتاژ و ساخت بردهای مدار چاپی با استفاده از ملینت های صلب و انعطاف پذیر و  مونتاژ تابلوهای مدار چاپی الکترونیکی
ملینت های HF (تفلون)

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2610009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت دستگاه ساخت دستگاه های الکترونیکی دقیق

2610010  شامل مونتاژ تجهیزات الکترونیکی سمعی و بصری، شامل دستگاه های رادیویی، گرامافون،  مونتاژ لوازم الکترونیکی
بلندگوهای تلویزیونی و دستگاه های ویدئویی، فیلمبرداری و دوربین های تلویزیونی

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2620003 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید کارتریج پرینترهای قابل استفاده مجدد با مونتاژ قطعات مارک های مختلف است. مونتاژ کارتریج پرینترها

2620007  شامل ساخت رومیزی مسطح، درام یا اسکنرهای دستی است که تصاویر، منت چاپ شده، دست  تولید اسکنر
خط یا یک شی را اسکن می کند و آن را به یک تصویر دیجیتال تبدیل می کند تا امکان ارسال 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2620101 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید کامپیوتر و لپ تاپ با مونتاژ از اجزای مختلف است. مونتاژ کامپیوتر

 2630001  شامل ساخت تجهیزات و سخت افزار مورد استفاده برای اهداف انتقال صدا، داده، منت، صدا  تولید تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی
و تصویر با استفاده از زیرساخت های مخابراتی سیمی یا بی سیم است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2630003  شامل ساخت دستگاه های الکتریکی است که توان الکتریکی را به امواج رادیویی برای استفاده  تولید آننت فرستنده و گیرنده
در پخش رادیو و تلویزیون، گیرنده های مخابراتی، شبکه های کامپیوتری بی سیم، رادار تبدیل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2630005  شامل ساخت دستگاه های هدایت کننده برای جهت یابی اشیاء پرنده یا متحرک و مانند  تولید سیستم های کنترل از راه دور
هواپیماها، قایق ها، وسایل نقلیه و غیره توسط سیگنال های ارسالی با سیستم های کنترل از راه 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2630011  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی شامل ساخت سیستم ساخت سنسورها و سیستم های ارتباطی نظامی

 2630006  شامل مونتاژ قطعات و اجزاء برای تولید تجهیزات و سخت افزار مورد استفاده برای اهداف  مونتاژ تجهیزات و لوازم جانبی مخابراتی
انتقال صدا، داده، منت، صدا و ویدئو با استفاده از زیرساخت های مخابراتی سیمی یا بی سیم 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2630101 این فعالیت شامل فرآیند مونتاژ کابل ها و سیم های فلزی یا فایبر گالس است که دارای خاصیت  مونتاژ کابل های اپتیک مخابراتی، سیم ها و ملزومات
فیزیکی هستند که به وسیله آن سیگنال ها و داده ها از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می شوند. 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2630102 تولید تجهیزات امنیتی   شامل ساخت سیستم ها و تجهیزات امنیتی مانند دوربین های نظارتی، دوربین های دوچشمی 
حرارتی، تجهیزات تخصصی پلیس می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2640005 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کنسول ساخت کنسول بازی های ویدئویی

2651001 شامل ساخت دستگاه تولید سیستم های اندازه گیری و کنترل الکتریکی مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2651002  شامل ساخت تجهیزات اندازه گیری غیر الکتریکی، عمدتاً کنتورهای آب، تاکسی متر و غیره،  تولید سیستم های اندازه گیری و کنترل غیر الکتریکی
همچنین شامل تجهیزات اندازه گیری، وزن، کمیت و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2651006 شامل شرکت های متخصص در مونتاژ تجهیزات و سیستم های تشخیص برای، زیرزمینی، روی  مونتاژ تجهیزات تشخیص
سطح یا زیر آب اکتشاف مواد معدنی و منابع، آب های زیرزمینی، معادن و غارها، همچنین، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2651019  مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی شامل شرکت تولید تجهیزات رادار

 2651023 شامل ساخت تجهیزات نظامی هوایی بدون سرنشین که توسط کنترل از راه دور اپراتور روی  تولید سیستم های کنترل از راه دور نظامی
زمین کنترل می شود، مانند هواپیما، کشتی و قایق، زیردریایی و سایر تجهیزات مجهز به سیستم 

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی

 2652001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ساعت تولید ساعت و ساعت

 2680001  شامل ساخت رسانه های ضبط مغناطیسی و نوری خالی برای ضبط مواد صوتی، از جمله نوار،  تولید کاست صوتی
کاست، دیسکت، دیسک.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2680002 شامل تولید رسانه های ضبط مغناطیسی و نوری خالی برای ضبط مواد بصری، از جمله نوار،  تولید ویدئو کاست
کاست، دیسک، دیسک.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2680005  شامل ساخت دیسک های فشرده صوتی و تصویری برای ذخیره سازی داده ها، کپی برداری،  تولید دیسک رسانه های نوری
حذف و یا به عنوان کارت شناسایی، جعبه های پالستیکی بسته بندی و ساخت کیسه نیز 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2710001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت دستگاه تولید موتورهای الکتریکی و ژنراتور

 2710003  شامل ساخت دستگاه هایی است که یک جریان متناوب (A/C) با ولتاژ معین را به جریان  تولید ترانسفورماتورهای توزیع نیروی برق
متناوب با ولتاژهای مختلف تبدیل می کند، شامل ترانسفورماتورهای ولتاژ پایین تر، متوسط و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2710007  شامل مونتاژ وسایلی است که انرژی الکتریکی را از انرژی مکانیکی به منظور تولید الکتریسیته  مونتاژ ژنراتورهای برق و ترانسفورماتور
تولید می کنند، همچنین ترانسفورماتورهایی که برای تبدیل ولتاژ از ولتاژ باالتر به ولتاژ کمتر 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2710008  شامل ساخت جزء سیستم تامین برق است که تغذیه برق را به مدارهای فرعی برای کنترل منبع  تولید تابلوهای توزیع برق
تغذیه در تاسیسات مختلف تقسیم می کند، همچنین شامل محفظه فوالدی برای قرار دادن چنین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2710010 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید تجهیزات انتقال و توزیع نیروی برق، مانند کنترل کننده های جریان و فرکانس. تولید تجهیزات توزیع برق

 2710012 شامل تولید پنل های خورشیدی (فوتوولتائیک) است که با تبدیل تابش خورشیدی به برق جریان  تولید پنل های خورشیدی
مستقیم که می تواند مستقیماً مصرف شود یا در باتری ذخیره شود تا بعداً استفاده شود، نیروی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 2710013  شامل مونتاژ پنل های خورشیدی (فتوولتائیک) است که با تبدیل تابش خورشیدی به جریان  مونتاژ پنل های خورشیدی
مستقیم برق، نیروی الکتریکی تولید می کند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2710014  شامل ساخت تابلو برق کنترل قدرت و دستگاه های کنترل الکتریکی نصب شده در تاسیسات  تولید کلید کنترل قدرت
صنعتی مانند کنترل کننده موتورها، دستگاه های کنترل الکترونیکی، ترمزهای مغناطیسی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2710015  شامل ساخت تابلو برق کنترل قدرت و دستگاه های کنترل الکتریکی، مانند کنترل کننده های  تابلو برق کنترل و مونتاژ تابلوهای توزیع
موتور، دستگاه های کنترل الکترونیکی، ترمزهای مغناطیسی الکتریکی و غیره، این امر در مورد 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2720001  شامل ساخت و مونتاژ اجزای باتری وسایل نقلیه موتوری برای تولید برق ولتاژ پایین، همچنین  تولید باتری
شامل شارژ، انتقال و استفاده مجدد از نیروی الکتریکی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2720002  شامل ساخت دستگاه متشکل از یک یا چند سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی  تولید باتری های سلول خشک
ذخیره شده را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، شامل نوع اولیه مورد استفاده یک بار و تخلیه و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2720004  شامل باتری های تولیدی برای ذخیره انرژی تولید شده خورشیدی و باد به شکل شیمیایی، برای  تولید واحدهای ذخیره انرژی
استفاده پس از غروب خورشید یا زمانی که باد نمی وزد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2731001 شامل ساخت کابل ها و سیم ها با استفاده از فیبر نوری به عنوان وسیله ای است که امکان  تولید کابل های فیبر نوری
انتقال در فواصل طوالنی تر را فراهم می کند، شامل فیبر تک حالته مورد استفاده در کابل های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2731101 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی این فعالیت شامل فرآیند مونتاژ کابل فیبر نوری کابل ها، سیم ها و ملزومات مونتاژ

 2732001  شامل ساخت کابل های عایق چند فاز ساخته شده از مس، آلومینیوم یا سایر مواد رسانا است  تولید سیم و کابل عایق
که برای انتقال و توزیع نیروی برق استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2732002  شامل تولید با کشیدن فلز از طریق سوراخ در قالب یا صفحه کشش برای استفاده از حمل  تولید سیم برق
الکتریسیته از مکان های تولید به مصرف کنندگان است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2732003  شامل ساخت هادی ها و اتصاالت کابل از فوالد، مس، آلومینیوم است که جریان بارهای  تولید اتصاالت هادی و کابل
الکتریکی را در یک یا چند جهت امکان پذیر می کند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2732004  شامل تولید سیم های فلزی و فایبر گالس است که برای حمل سیگنال ها و داده های مخابراتی  تولید سیم های مخابراتی
استفاده می شود، چنین سیم هایی در تلفن، تلویزیون و ویدئو، شبکه های کامپیوتری و اینترنت، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2732101  این فعالیت شامل فرآیند مونتاژ کابل ها و سیم های آلومینیومی و مسی با مونتاژ قطعات آنها  مونتاژ کابل، سیم و ملزومات برق
برای انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه های تولید به نقاط مصرف می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2733004 شامل ساخت روکش ها و محافظ کابل های برق و سیم های ساخته شده از الستیک انعطاف  تولید لوازم جانبی سیم منبع تغذیه
پذیر، پالستیک یا پلی اورتان برای انتقال برق در ساختمان ها، تاسیسات صنعتی یا حتی در 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2740001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت المپ های تخلیه، رشته ای، فلورسنت، ماوراء بنفش، مادون قرمز تولید المپ برقی

 2740003  شامل ساخت لوسترهای مختلف اعم از انواع لوکس با پوشش فلزات گرانبها و تزئین شده با  تولید لوستر
کریستال و یا انواع معمولی که با فلزات دیگر روکش شده و با شیشه تزئین شده اند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2740004  شامل مونتاژ وسایل روشنایی مورد استفاده در باغ های عمومی، پارک ها، میادین، فرودگاه ها،  نصب و راه اندازی روشنایی و فیکسچر
استادیوم های ورزشی و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2740005  شامل ساخت پایه های المپ سرامیکی، فلزی، شیشه ای یا پالستیکی است که اتصال الکتریکی  تولید پایه المپ و لوازم جانبی
را در سوکت المپ ایجاد می کند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2750001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت یخچال، فریزر، آبسردکن برای مصارف خانگی و تجاری و صنعتی. تولید یخچال فریزر و آبسردکن

 2750004 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ماشین های لباسشویی و خشک کن برای مصارف خانگی و تجاری و صنعتی. تولید ماشین لباسشویی و خشک کن

 2750005  شامل تولید مشعل های برقی، گازی، زغال سنگ یا نفت سفید، اجاق گاز و اجاق گاز، همچنین  تولید اجاق گاز و اجاق گاز
اقالم مختلف باربیکیو می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2750006  شامل ساخت آبگرمکن های خانگی و استخرهای شنا و همچنین هر وسیله ای برای گرم کردن  تولید آبگرمکن برقی
آب است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2750007  شامل ساخت ماشین آالت و لوازم برقی خانگی مانند پنکه، جاروبرقی، اتو، سشوار، تیغ، اجاق  تولید لوازم خانگی برقی
گاز و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2750009 شامل تولید لوازم برقی آشپزخانه خانگی مانند مخلوط کن، توستر، گرمکن غذا، درب بازکن  تولید لوازم آشپزخانه
کنسرو، چاقو تیزکن، دیگ آب، آبمیوه گیری، خمیر کن، چرخ قهوه و غالت، چرخ گوشت و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2790006  شامل ساخت عناصر حرارتی نصب شده در تجهیزات و وسایل الکتریکی مانند بخاری، توستر،  تولید عناصر حرارتی
کتری، کباب پز و غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2790007  شامل ساخت تابلوهای لوله نئون با استفاده از خم کردن لوله های پالستیکی و شیشه ای به  تولید تابلوهای نئون
شکل هایی است که با گاز نئون پر می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2811001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ماشین تولید توربین

 2811006 شامل ساخت قطعات یدکی عمده مانند شفت بادامک، پیستون، شیر ورودی، شاتون و سایر  تولید قطعات یدکی موتور
قطعات مورد استفاده در موتورهای مختلف، ماشین آالت یا تجهیزات صنعتی، دریایی یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2813001  شامل ساخت دستگاه هایی است که سیاالت را اعم از مایعات یا گازها با عمل مکانیکی از  تولید پمپ
سمت مکش به سمت تخلیه حرکت می دهند، شامل پمپ های دنده ای، پمپ گریز از مرکز، پمپ 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2813002  شامل مونتاژ وسایلی است که سیاالت اعم از مایعات یا گازها را با عمل مکانیکی از سمت  مونتاژ پمپ ها
مکش به سمت تخلیه حرکت می دهند، شامل پمپ های دنده ای، پمپ گریز از مرکز، پمپ های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2813003 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل شیرهای تولیدی که در موتورها، تجهیزات مکانیکی و در لوله تولید شیرآالت

 2814001 تولید بلبرینگ و چرخ دنده مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل یاتاقان

 2815004  شامل ساخت مشعل های کوچک مورد استفاده هتل ها، رستوران ها برای گرم نگه داشنت غذا  تولید مشعل های حرارتی مواد غذایی
در مهمانی ها و مناسبت های مختلف است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2816002  شامل ماشین آالت تولیدی مجهز به باالبر، سیم بکسل یا زنجیر، که می تواند برای بلند کردن و  تولید جرثقیل
پایین آوردن مواد در بنادر و مکان های بارگیری و تخلیه بار و در ساختمان ها استفاده شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2816006  شامل ساخت ابزارها و تجهیزات دستی یا موتوری است که در بلند کردن، جابجایی، بارگیری یا  تولید تجهیزات جابجایی، بارگیری و باالبر
تخلیه در بنادر، فرودگاه ها و ایستگاه های گمرکی، از جمله وینچ، تجهیزات جابجایی، واگن ها 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2816009 شامل تولید با استفاده از مونتاژ آسانسورهای مسکونی، تجاری، صنعتی و خدماتی (حمل و نقل  مونتاژ آسانسور
بار و زباله) می باشد. این فرآیند ممکن است شامل ساخت برخی از اجزاء مانند بدنه و کابین، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2816010 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت پایه دسترسی به تولید گهواره

2816011 شامل ساخت تسمه تولید تسمه نقاله و انتقال مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2816012  شامل قطعات تولیدی مانند بدنه و کابین، دیوارها، سقف ها، کف ها که برای تشکیل  ساخت قطعات آسانسور و پله برقی
آسانسورهای کامل مونتاژ می شوند، همچنین ساخت اجزای پله برقی و تسمه های برقی نصب 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2817001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تولید کارتریج پرینترهای قابل استفاده مجدد با مونتاژ قطعات مارک های مختلف است. ساخت ماشین حساب

 2817003 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ماشین تحریر، ماشین های شابلون تولید ماشین تحریر

 2817009 شامل خط کش های تولیدی، مداد تراش ها، الستیک ها و ابزارهای پانچ و بسته بندی کاغذ که به  تولید لوازم التحریر
صورت دستی یا الکتریکی کار می کنند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819102  شامل ساخت فیلتر هوای متشکل از مواد الیافی برای استفاده در کارخانه ها، کارگاه ها و  تولید فیلتر
انبارها برای حذف ذرات معلق مانند دود، گازها و ذرات جامد پراکنده، همچنین فیلترهای آب برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819104 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل مونتاژ تجهیزات تصفیه و تصفیه آب خانگی و صنعتی مانند فیلترهای عمیق، کارخانه مونتاژ تجهیزات تصفیه آب

 2819110 شامل ساخت تجهیزات تصفیه و تصفیه آب خانگی و صنعتی مانند فیلترهای عمیق، کارخانه های  تولید تجهیزات تصفیه آب
اسمز معکوس، کارخانه های اولترا فیلتراسیون، سیستم های ضد عفونی UV، سیستم های ازن، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819201  شامل ساخت واحدهای اسپلیت، خواه با سیستم تهویه مطبوع مرکزی عمومی مرتبط باشد یا  تولید ماشین آالت تهویه مطبوع
نباشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819202  شامل ساخت واحدهای ترمینال واحد و بسته بندی شده است که معموالً در یک پنجره یا دهانه  تولید واحدهای تهویه مطبوع
دیواری با واحد تبخیری در داخل و واحد متراکم کننده در بیرون قرار می گیرند و با کشیدن گرما 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819203 شامل مونتاژ واحدهای ترمینال واحد و بسته بندی شده است که معموالً در یک پنجره یا دهانه  مونتاژ واحدهای تهویه مطبوع
دیواری با واحد تبخیری در قسمت داخلی و واحد متراکم کننده در قسمت بیرونی قرار می گیرند 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819205  شامل ساخت قطعات تهویه مطبوع مرکزی مانند کمپرسورها، کانال ها، عایق های داخلی و  تولید تجهیزات تهویه مطبوع مرکزی
خارجی و صدا، توزیع کننده هوا، سوئیچ ها می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819206 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت تجهیزات مرکزی برای استفاده در کارخانه تولید تجهیزات تهویه

 2819207 شامل ساخت محفظه های سردخانه برای نگهداری مواد غذایی، دارو یا سایر مواد فاسد شدنی  تولید محفظه سردخانه
و مواد آسیب رسان گرما، چه برای مصارف تجاری یا صنعتی، همچنین، یخچال و فریزر و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی
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 2819904  شامل ساخت تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در حرفه ای ایمن، پیشگیری از حوادث کار،  ساخت تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
ابزارهای حفاظتی در برابر خطرات طبیعی، همچنین، تجهیزات آتش نشانی مانند کابل های برق، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819905  شامل مونتاژ یا ساخت تجهیزات اطفاء و اطفاء حریق، مانند پمپ های فوم و مواد شیمیایی،  مونتاژ تجهیزات آتش نشانی
اطفاء حریق در چاه های نفت و تجهیزات تخصصی تاسیسات پتروشیمی، همچنین سیستم های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2819906 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت و مونتاژ دروازه تولید درب و موانع اتوماتیک

 2819907  شامل مونتاژ تجهیزات غواصی تفریحی و حرفه ای مانند تنفس مجدد، سیستم های توزین، گیج  مونتاژ تجهیزات غواصی
های عمق، دستگاه های کنترل شناوری، سیلندرها.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819908 شامل ساخت تجهیزات کم مصرف که انرژی کمتری برای انجام وظایف مشابه تجهیزات  تولید تجهیزات بهینه انرژی
استاندارد مصرف می کند، این فرآیند با اتخاذ یک فناوری کارآمدتر یا فرآیند تولید به دست می 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819909  شامل تولید صفحات فلزی مورد استفاده برای انتقال حرارت بین دو یا چند سیال، چه برای  تولید مبدل های حرارتی صفحه ای
فرآیندهای سرمایش یا گرمایش، آنها به طور گسترده در گرمایش فضا، تبرید، تهویه مطبوع، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2819915 شامل سیاالت و لوله ها و شیلنگ های هوا، اعم از فلزی یا غیر فلزی، با گیره، اسپیگوت، فلنج،  مونتاژ لوله و شیلنگ
اتصال، کوپلینگ و نازل برای استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2821001  شامل ساخت تراکتور و ماشین آالت کشاورزی مربوطه برای عملیات های مختلف مانند گاوآهن،  تراکتورسازی کشاورزی
بذرکار، دروگر، کاشت، خرمنکوب، جور کن، کودپاش و آماده سازی خاک است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2821004  شامل تجهیزات تولیدی و لوازم جانبی مورد استفاده در کاربرد مصنوعی آب در زمین یا خاکی  ساخت دستگاه های آبیاری خودکار
است که در آن بارندگی طبیعی برای حمایت از محصوالت ناکافی است، شامل محورهایی برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2822008  شامل شرکت های تولید ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در تولید سخت افزار نظامی  تولید تجهیزات کارخانه های نظامی
است.

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2823003 شامل ساخت قالب های دقیق از شمش های آهن و فلز با ذوب و قالب گیری می شود، به گونه ای  ساخت قالب های دقیق
که توسط کارخانه ها و کارگاه ها برای ساخت محصوالت مختلف فلزی، پالستیکی و سفالی قابل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2824010  شامل ساخت تجهیزات استخراج نفت و گاز طبیعی مانند لوله های حفاری، اتصاالت انحراف  تولید تجهیزات میادین نفت و گاز
سیستم های متعادل کننده، تعمیر سر چاه و همچنین جریان نفت از میادین نفتی به مخازن 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2824011  شامل ساخت تجهیزات ساختمانی و ساختمانی برای گودبرداری، پر کردن، تخریب، تسطیح  ساخت تجهیزات ساختمانی و قطعات یدکی
خاک، سنگفرش جاده، تجهیزات و ماشین آالت اختالط سیمان و همچنین جرثقیل، آسانسور و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2824012 شامل مونتاژ تجهیزات ساختمانی و ساختمانی برای گودبرداری، پر کردن، تخریب، تسطیح زمین،  تجهیزات ساختمانی و مونتاژ ماشین آالت
سنگفرش جاده، تجهیزات و ماشین آالت اختالط سیمان، و همچنین جرثقیل، آسانسور و باالبر 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2826007  شامل ساخت دوخت دستی، برقی، الکترونیکی و کامپیوتری و دوخت لباس، پارچه، کفش و  تولید چرخ خیاطی و لوازم جانبی
محصوالت چرمی، چه یک نفره و چه چرخ خیاطی صنعتی برای فرآیند خودکار دوخت، شامل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2829010  شامل مونتاژ تجهیزات و ماشین آالت بسته بندی و بسته بندی نیمه اتوماتیک و اتوماتیک برای  مونتاژ ماشین آالت بسته بندی و بسته بندی
بسته بندی، بسته بندی، بسته بندی مواد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2829011 شامل ساخت یا مونتاژ ماشین آالت تخصصی صنایع تبدیلی برای نصب در کارخانه ها و  ساخت ماشین آالت و تجهیزات صنعتی تخصصی
کارخانجات مانند مواد غذایی، بافندگی و ریسندگی، کاغذ، چاپ، پاالیش نفت، ساخت و ساز، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2829012  شامل ساخت تجهیزات آزمایشگاهی، جراحی، معاینه پزشکی، نقشه کشی مهندسی و آزمایش  ساخت تجهیزات دقیق تخصصی
و تجزیه و تحلیل میدان نفتی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2829013  شامل مونتاژ کمک های راهنمای دریایی، مانند شناورهای چند منظوره، فانوس سیگنال و  مونتاژ تجهیزات و ابزار راهنمای دریایی
مانیتور و سیستم های کنترل از راه دور، برای استفاده در فانوس های دریایی، بنادر و بنادر، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2829014  شامل مونتاژ سیستم های تولید صنعتی، خلوص باال و مخلوط فرآورده های گازی مانند هلیوم،  مونتاژ سیستم های تولید گاز و مواد شیمیایی
آرگون، نیتروژن، دی اکسید کربن، اکسیژن در ظروف سیلندرهای با ظرفیت های مختلف و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2829015 تولید اتاق های تمیز مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت سیستم

 2829017 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ربات مونتاژ ربات های صنعتی

 2910001  شامل ساخت وسایل نقلیه موتوری مونتاژ شده برای حمل و نقل مسافر، برای استفاده شخصی  مونتاژ وسایل نقلیه موتوری
یا غیره، همچنین کامیون برای مصارف تجاری مختلف، این فرآیند شامل مونتاژ با استفاده از 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2910101 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی تولید وسایل نقلیه موتوری

2920101  شامل ساخت تریلرهای بدون موتور که توسط وسیله نقلیه موتوری کشیده می شوند و برای حمل  تولید تریلر
کاال و مواد یا به عنوان خانه های متحرک استفاده می شوند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2920102  شامل ساخت کامیون یخچال و فریزر طراحی شده برای حمل محموله های فاسد شدنی در  تولید تریلر یخچال دار
دماهای خاص است که می تواند به هر یک از انواع موتورهای دیزلی مجهز به سیستم های تبرید 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2920103  شامل ساخت مخازن متحرک، مخازن و ظروف فلزی مشابه برای انتقال آب و فرآورده های نفتی  ساخت تانکر
است که برای مقابله با بار سنگین و خطر برخورد یا حوادث دیگر طراحی شده اند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2920104 شامل ساخت میکسرهای متحرک بنت بارگذاری شده بر روی کامیون ها برای حمل و اختالط بنت  تولید میکسر بنت سیار
تا محل ساخت و ساز، خواه با مواد خشک و آب شارژ شده باشد، با اختالط در حین حمل و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2920106 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت ظروف با ابعاد مختلف که برای نگهداری و حمل بار استفاده می شود تولید کانتینر بار

 2920107  شامل ساخت مخازن، ظروف مورد استفاده برای زباله و جمع آوری زباله از مکان های عمومی  تولید ظروف جمع آوری زباله و زباله.
است. سطل های زباله خانگی در زیر کالس شماره (3699) فهرست شده اند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2920901  شامل ساخت بدنه وسایل نقلیه با استفاده از برش، تثبیت یا جوشکاری با استفاده از فوالد، فلز  تولید بدنه وسایل نقلیه
یا فایبرگالس یا مواد دیگر، همچنین ساخت جعبه برای آمبوالنس ها، وسایل نقلیه امنیتی و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2920904 تولید سیستم های پوشش برزنت کامیون مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی این سیستم شامل ساخت سیستم

 2920905  شامل کارگاه تخصصی تنظیم و اصالح نمای بیرونی یا داخلی خودروهای سواری به منظور  تجهیز خودرو
شخصی

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 2920906 تجهیز وسایل نقلیه برای حمل و نقل ایمن  شامل اصالح نمای بیرونی یا داخلی وسایل نقلیه، به منظور محافظت از افراد و مواد منتقل 
شده، از جمله پول و مواد منفجره و مهمات نظامی.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

2930101  شامل رادیاتورهای تولیدی است که برای خنک کردن موتورهای احتراق داخلی خودروها از طریق  تولید رادیاتور
فرآیند تبادل حرارت استفاده می شود، خنک کننده شامل عبور آب از بلوک موتور است، جایی که 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2930102 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل اگزوزهای تولیدی است که برای انتقال گازهای سوخته از موتور استفاده می شود. ساخت اگزوز

 2930106  شامل لنت های تولیدی است که برای مقاومت در برابر اصطکاک در سیستم های ترمز خودروها  تولید لنت ترمز
و کامیون ها استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2930108 شامل ساخت لوازم جانبی و ملحقات نصب شده به وسایل نقلیه موتوری به منظور اصالح نمای  تولید لوازم جانبی خودرو
بیرونی خودرو، مانند سپرها، انحراف هوا، روکش تایرهای اضافی، پایه نگهدارنده چمدان و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

2930109  شامل ساخت صندلی ها و مبلمان ثابت در هواپیما، وسایل نقلیه، قایق بادبانی، کشتی ها و  تولید مبلمان حمل و نقل
غیره است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2930110 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت سیمی است که تجهیزات الکتریکی وسایل نقلیه موتوری را به هم متصل می کند تولید سیم برق خودرو

 2930111  شامل مونتاژ قطعات و اجزاء برای تولید دستگاه هایی است که وظیفه آنها کنترل سوخت رسانی  مونتاژ محدود کننده سرعت خودرو
به موتور است تا سرعت خودرو را به مقدار از پیش تعیین شده محدود کند.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 2930117 شامل ساخت قطعات و لوازم جانبی متنوعی مانند ترمز، گیربکس، رادیاتور، صدا خفه کن، لوله  تولید قطعات یدکی وسایل نقلیه موتوری
اگزوز، چرخ فرمان است که به طور کامل یا جزئی در تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه موتوری 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3011101 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت کشتی ساختمان کشتی و قایق بادبانی

 3011103  شامل قطعات تولیدی و بخش هایی است که برای ساخت کشتی ها یا به عنوان قطعات یدکی  تولید قطعات کشتی
استفاده می شود، که شامل قیف ها، سکان ها، سکان ها، لنگرها، لنگرها، عرشه ها، سیستم 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3011105 شامل شرکت ساخت کشتی های نظامی  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی

 3012001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل شرکت ساختمان قایق

 3012002  شامل شرکت هایی می شود که فعالیت آنها عمدتاً مربوط به ساخت کشتی و قایق های چوبی  ساختمان کشتی ها و قایق های چوبی
اعم از سنتی مانند کشتی ها و قایق های کاالیی و مسافربری، کشتی های ماهیگیری (عرب 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3030001 شامل ساخت هواپیماهای مختلف برای اهداف مختلف، از جمله هواپیماهای تجاری پهن پیکر  ساخت هواپیما
طراحی شده برای حمل مسافر و بار، هلیکوپتر برای حمل و نقل افراد، جستجو و نجات، 

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی

 3030003  شامل ساخت قطعات و لوازم جانبی هواپیما و همچنین ساختار داخلی و مکانیکی مانند بدنه،  ساخت قطعات و لوازم جانبی هواپیما
بال، درها، سطوح کنترل پرواز، ارابه فرود، مخازن سوخت، ناسل، موتور و موتور، کابین، صندلی، 

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی

 3030006 شامل شرکت های متخصص در ساخت موشک های هدایت شونده خودکششی که برای اهداف  تولید موشک های بالستیک و هدایت شونده نظامی
مختلف، موشک های سطح به سطح و هوا به سطح (بالستیکی، کروز، ضد کشتی، ضد تانک و 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3030010  مطلوب موافقة مركز محمد بن راشد للفضاء صنعتی شامل شرکت ساخت ماهواره
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 3030011  شامل ساخت وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) و پهپادهای کنترل شده توسط کنترل از  ساخت هواپیما با کنترل از راه دور
راه دور یک خلبان بر روی زمین، به منظور استفاده برای بررسی، تصویربرداری ثابت و ویدئویی، 

 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی

 3030012 شامل شرکت های متخصص در ساخت هواپیماها و هلیکوپترهای بال ثابت نظامی است. ساخت هواپیماهای نظامی  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3030101  مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي / هيئة دبي للطيران املدني صنعتی شامل ساخت دستگاه ساخت شبیه ساز کابین هواپیما

 3040002  شامل ساخت انواع تانک ها، تسلیحات، دفاعی، شناسایی، دیده بانی و سایر سیستم های  تولید مخازن
مرتبط و سالح های آنها

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3040003  شامل ساخت انواع سیستم های آبی خاکی زرهی، تسلیحاتی، دفاعی، شناسایی، دیده بانی و  تولید خودروهای نظامی زرهی آبی خاکی
سایر سیستم های مرتبط می باشد.

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3040101 شامل ساخت وسایل نقلیه زرهی و غیر زرهی که توسط نیروهای مسلح و پلیس برای نبردهای  تولید خودروهای نظامی
زمینی و حمل و نقل استفاده می شود، از جمله، وسایل نقلیه جنگی، نفربر، حامل های سالح و 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية / إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

3091001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت موتورسیکلت تولید موتور سیکلت و اسکوتر

3091002 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی مشاهده جزئیات activitv شماره (504003) مونتاژ کارت های آف رود

 3092001  شامل ساخت دوچرخه های دو یا سه چرخ است که برای تفریح، حمل و نقل، مسابقه و استفاده  تولید دوچرخه
کودکان استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100001 شامل ساخت مبلمان منزل، مانند تختخواب، سرویس خواب، مبل، ست سالن، میز، کمد، صندلی  تولید مبلمان منزل
و غیره، همچنین مبلمان هتل ها یا رستوران ها، اعم از اینکه به طور کامل یا جزئی از چوب، لوله 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100002  شامل ساخت کابینت ها و وسایل چوبی با اتصاالت فلزی تعبیه شده در آنها به منظور نصب در  تولید مبلمان آشپزخانه
آشپزخانه ها برای نگهداری تجهیزات پخت و پز و لوازم آشپزخانه.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100004  شامل ساخت انواع مبلمان مورد استفاده در مدارس، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و پارک ها  تولید مبلمان مدارس، بیمارستان ها و پارک ها
مانند صندلی، میز، میز و تخت، همچنین سایر یراق آالت مانند قفسه، کمد، ویترین، سکو و غیره.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100006 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی سالن های سالن و سالن های ورزشی تولید صندلی

 3100007 شامل ساخت مبلمان اداری از فلز یا چوب و در سبک ها، رنگ ها و پرداخت های مختلف و برای  تولید مبلمان اداری
پذیرایی، میز تحریر، صندلی، صفحه نمایش، انبار، کنفرانس ها، اتاق های هیئت مدیره، قسمت 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100008  شامل وسایل تولیدی در خواربارفروشی ها، مجتمع های مصرفی، کتابفروشی ها، مغازه های  تولید لوازم فروشگاهی
کوچک و سالن های نمایشگاهی می شود، از جمله وسایلی مانند قفسه ها، کمدهای نگهداری 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100009  شامل تشک های تولیدی که حاوی موادی مانند مو، نی، پنبه، الستیک فوم یا چارچوبی از  تولید تشک
فنرهای فلزی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3100010 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل تشک های تولیدی مجهز به فنر با استفاده از سیم پیچ. تولید تشک فنری

 3211001 شامل آهنگری طال از طال و سایر فلزات گرانبها (به استثنای نقره)، مانند پالتین، نیکل و سایر  تولید محصوالت طال و فلزات گرانبها
فلزات گرانبها برای تولید جواهرات و اقالم طال، مانند انگشتر، دستبند، گوشواره و سایر وسایل 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3211002  شامل تبدیل ورق فلزی به شکل نقره به ظروف توخالی خانگی مانند ظروف، فنجان، قوری یا  تولید ظروف نقره و جواهرات
ساخت کارد و چنگال ظروف می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3211003  شامل برش، صیقل دادن، براق کردن سنگ های قیمتی به قطعات کوچک برای آماده سازی برای  برش و پرداخت سنگ های قیمتی
ساخت جواهرات است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3211004  شامل نصب جواهرات یا املاس و سنگ های قیمتی بر روی محصوالت جواهرات، ساعت ها یا  تولید جواهرات گرانبها
لوازم جانبی و همچنین سایر اقالم طال و فلزات گرانبها.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3211006 شامل برش دادن یک طرح روی فلز با برش شیارهای روی آن چه با دست یا لیزر، به منظور تزئین  حکاکی محصوالت فلزی
مدال های تبلیغاتی، تمبرها، عالئم تجاری و برچسب ها، جواهرات و ساعت ها.

 حرفه ای

 3211007  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل کارگاه های کوچک متخصص در کار و تعمیر فلزات گرانبها. طال ساز

 3211101  شامل شرکت هایی می شود که در تمیز کردن املاس از طریق جوش عمیق اسیدی به عنوان  تمیز کردن املاس
بخشی از آماده سازی املاس های خشن پس از استخراج قبل از فروش فعالیت می کنند، این 

 حرفه ای

 3211010  شامل رشد و اصالح املاس مصنوعی رشد یافته آزمایشگاهی با رسوب شیمیایی بخار و دمای  تولید املاس رشد یافته آزمایشگاهی
باال و فشار باال است، این املاس با املاس طبیعی ایجاد شده توسط فرآیندهای زمین شناسی و 

 حرفه ای

 3212001 تولید مدال و سپر  شامل ساخت اقالم سوغاتی مانند مدال، نشان، تزئینی و گردنبند با استفاده از ریخته گری از 
فلزات مختلف مانند مس و برنز و ....

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3212002  شامل ساخت اجناس طالسازی، مانند سنجاق سینه، درامد، گردنبند، دستبند، انگشتر ساخته  ساخت جواهرات تقلیدی
شده از فلزات پایه که با فلزات گرانبها اندود شده اند، یا جواهرات حاوی سنگ های بدلی مانند 

 حرفه ای

 3212003  شامل ساخت طیف گسترده ای از انواع اشیاء تزیینی است که به طور کامل با دست یا با  کارهای صنایع دستی
استفاده از ابزار ساده و با استفاده از مواد مختلف مانند چوب، فلز، خاک رس، استخوان، 

 حرفه ای

 3212004  شامل جعبه های تزئین شده که از مواد مختلف ساخته شده و برای نگهداری جواهرات و هدایا  ساخت جعبه جواهرات و هدایا
استفاده می شود.

 حرفه ای

 3220001 شامل ساخت آالت موسیقی الکترونیکی و معمولی مانند سازهای زهی، بادی و کوبه ای، پیپ،  تولید آالت موسیقی زهی
آکاردئون، ارگ، از جمله قطعات و لوازم جانبی.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3230002  شامل ساخت اقالم و تجهیزات ورزشی و ورزشی برای بازی های بیرون و داخل خانه، مانند  تولید لوازم ورزشی
راکت، توپ، لوازم ماهیگیری و شکار، اسکیت غلتکی، سالن های بدنسازی و مراکز تناسب اندام 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3230003  شامل ساخت تخته های موج سواری با استفاده از فوم پلی اورتان یا پلی استایرن و پوشانده  تولید تخته بادبانی و تخته موج سواری
شده با الیه های فایبرگالس، پارچه و پلی استر به منظور ایجاد سبک و استحکام کافی برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3240001 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت اسباب تولید اسباب بازی های پالستیکی

 3240003 شامل ساخت عروسک تولید عروسک مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

3250005  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز و مجهز برای ساخت پروتزهای دندانی برای استفاده توسط  آزمایشگاه دندانپزشکی
بیماران طبق دستورالعمل دندانپزشک.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

3250006  تسهیالت تکمیلی برای توانبخشی از طریق ارائه وسایل مصنوعی برای جبران قسمت های از  مرکز پروتز و ارتز
دست رفته یا آسیب دیده بدن، یا ارائه پشتیبانی برای کاهش درد و رنج بیمار و کمک به بسیج و 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

3250011  شامل تولید کاالهای چشم پزشکی، عینک، عینک آفتابی، لنزهای طبی شده، لنزهای تماسی،  تولید محصوالت نوری
عینک ایمنی

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

3250012  شامل ساخت لنز پالستیکی قرار داده شده بر روی سطح چشم یا برای اصالح عیوب بینایی یا  تولید لنزهای تماسی
به دالیل زیبایی یا درمانی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

3250013 برش و تعمیر لنزهای نوری  شامل کارگاه های تخصصی برش عینک و عدسی شیشه خورشیدی برای قرار گرفنت در قاب، 
همچنین براق کردن و نصب با ویژگی های خاصی مانند ضد تابش.

 حرفه ای

 3250021  شامل ساخت غرفه های ضدعفونی کننده از آلومینیوم یا شیشه به منظور نصب در مکان های  ساخت غرفه های ضد عفونی
مختلف برای ضدعفونی کردن تمامی افراد و وسایل نقلیه ورودی و خروجی به محوطه

 حرفه ای

 3290001  شامل ساخت انواع قلم، خودکار، قلم توپی و مداد و همچنین سایر ابزارهای نوشتاری مورد  تولید قلم و ابزار تحریر
استفاده در طراحی و حکاکی است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290003  شامل ساخت مهرهای الستیک، چوب، فوالد است که عمدتاً برای تأیید اعتبار اسناد و محصوالت  تولید تمبر
استفاده می شود.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی

 3290004 شامل ساخت کاله گیس و کاله گیس های مردانه و زنانه از موهای واقعی و مصنوعی است و  کاله گیس سازی
شامل تمام فرآیندهای دوخت، مرتب سازی، شکل دادن و تمیز کردن می شود.

 حرفه ای

 3290005  شامل ابزار و ملزومات ساخت برای نظافت کف، خانه، ساختمان، مبلمان و لوازم خانگی، همه  تولید جارو و وسایل نظافتی
انواع جارو، بیل، جارو زمین و پنجره، کف، برس لباس یا ظروف، سطل زباله و سایر ملزومات 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290006  شامل ساخت مهرهای الستیکی، چوبی، فوالدی است که در درجه اول برای احراز هویت اسناد و  ساخت تمبر و مهر
محصوالت استفاده می شود.

 اإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية – شرطة دبي حرفه ای

 3290007 شامل ساخت چترهای دستی برای محافظت در برابر باران یا آفتاب، همچنین، چترهای بزرگ  تولید چتر و سایبان
باغ ها یا سواحل، سایبان های نصب شده روی پنجره ها یا ویترین مغازه ها، خواه از پالستیک، 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290008 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت اتصاالت چوب پنبه، کاغذ، فلز و الستیکی، حلقه ساخت مهر و موم و واشر مکانیکی

 3290009 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی شامل ساخت آلبوم های عکس، چه از پالستیک، مقوا یا مواد دیگر باشد. تولید آلبوم

 3290012  شامل ملزومات ساخت و لوازم جانبی مورد استفاده در خیاطی و گلدوزی مانند دکمه ها، نخ ها  تولید ملزومات خیاطی و گلدوزی
و نشان ها، نشان ها و عالئم برای تزیین لباس ها و لباس های رسمی یا استفاده در اثاثه یا 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290013 ساخت گل و گیاه مصنوعی  شامل ساخت گیاهان زینتی و گل های مصنوعی از کاغذ، پالستیک، پارچه، شیشه یا صدف، 
همچنین خشک کردن گل ها و گیاهان برای استفاده به عنوان تزیین کننده است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290014  شامل ابزار و مواد تولیدی برای خراش دادن، صیقل دادن و سطوح صاف است، این ابزارها  تولید ملزومات سنگ زنی و خراشیدن
شامل کاغذ سنباده، سنگ صاف کننده و سرهای صیقل دهنده نصب شده بر روی دستگاه های 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 13



 3290021  شامل ساخت تجهیزات مراکز تفریحی مانند میز بیلیارد، وسایل الکترونیکی و بازی های دستی  ساخت تجهیزات مراکز تفریحی
و غیره می باشد.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290022  شامل ساخت قاب های تزئینی برای نقاشی یا عکس است که برای سهولت نمایش و محافظت از  قاب سازی
آن طراحی شده است.

 حرفه ای

 3290023 شامل ساخت ملزومات مراقبت از بدن و نظافت مانند جوانه های پنبه، مسواک و کلنگ، نخ دندان،  تولید لوازم آرایشی و مراقبت شخصی
شانه، برس مو، قیچی ناخن و مو و سایر ملزومات به غیر از داروها و لوازم آرایشی، همچنین 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3290024  شامل شرکت های متخصص در انجام تولید افزودنی یا پرینت سه بعدی از طریق ایجاد طرح  تولید محصوالت پرینت سه بعدی (ساخت افزودنی)
هایی از اشیاء با نرم افزار اتوکد است، سپس چاپگر با استفاده از لیزر یک شی سه بعدی 

 حرفه ای

 3290025  شامل برش دادن طرح روی شیشه و پالستیک با برش شیارهای روی آن چه با دست و چه با  حکاکی شیشه و پالستیک
لیزر.

 حرفه ای

 3290027 ساخت ابزار و لوازم نظامی  شامل شرکت های متخصص در ساخت ابزار و لوازم نظامی مانند سپرها و چوب های معمولی 
و الکتریکی برای کنترل شورش، ضد گلوله و کاله ایمنی، چکمه های نظامی، کیسه خواب، نشان 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية صنعتی

 3290101  شامل ساخت مهار از طناب، تار و سخت افزار قفل کننده به منظور محافظت از افراد یا  ساخت مهاربند ایمنی
حیوانات یا اشیاء در برابر آسیب یا آسیب هنگام صعود یا پایین آمدن از باال یا زیر زمین است.

 حرفه ای

 3311001  شامل تعمیر ظروف فلزی برای ذخیره و حمل و نقل آب، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی و  تعمیر مخازن و ظروف فلزی
سایر مایعات.

 حرفه ای

 3311005 شامل شرکت های متخصص در نگهداری و تعمیر تسلیحات نظامی از هر نوع، مانند سالح های  تعمیر و نگهداری سالح های نظامی
سبک، متوسط و سنگین، یا هر قسمت، و همچنین نظارت، کنترل، تیراندازی و سایر دستگاه های 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

 3311008  حرفه ای شامل تعمیر و نگهداری ظروف با ابعاد مختلف که برای نگهداری و حمل بار استفاده می شود. تعمیر و نگهداری ظروف بار

 3311009  شامل استفاده از تکنیک های مختلف برای تعمیر و نگهداری داربست که برای حمایت از افراد و  تعمیر داربست و قالب
مصالح در ساخت و ساز یا تعمیر ساختمان ها استفاده می شود، همچنین قالب برای ریخنت بنت 

 حرفه ای

 3312006  شامل تعمیر و نگهداری ترازوهای الکتریکی و حساس، اقدامات خشک و تجهیزات تعادلی مورد  ترازو و اقدامات خشک تعمیر و نگهداری
استفاده برای توزین.

 حرفه ای

 3312007 شامل تعمیر و نگهداری سیستم های مختلف تهویه مطبوع، واحدهای مرکزی، پنجره یا اسپلیت و  تعمیر و نگهداری تجهیزات تهویه مطبوع، تبرید و تصفیه هوا
همچنین کولرها، محفظه های سردخانه، خنک کننده مرکزی آب و سایر تجهیزات تبرید می باشد.

 حرفه ای

 3312008  شامل تعمیر و نگهداری ماشین حساب های الکترونیکی و ماشین تحریر و مجموعه های چاپ  تعمیر و نگهداری و تعمیر ماشین های اداری و ماشین حساب
می باشد.

 حرفه ای

 3312009  شامل تعمیر و نگهداری دستگاه های فتوکپی، دستگاه های میکروفیلم، میکروفیلم و پروژکتور و  تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی
دستگاه کپی.

 حرفه ای

 3312013  شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات درگیر در عملیات مختلف تولید نفت و گاز طبیعی، از مراحل  تعمیر و نگهداری تجهیزات چاه نفت و گاز طبیعی
اولیه بررسی و اکتشاف تا ذخیره سازی، از جمله تجهیزات مربوط به حفاری، پمپاژ، مایع سازی 

 کتاب من إدارة شؤون النفط بدیوان الحاکم حرفه ای

3314004 تعمیر و نگهداری ترانسفورماتور و کلید  حرفه ای شامل نگهداری دستگاه

 3315001  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل تعمیر کشتی تعمیر کشتی و قایق

 3315002  شامل تعمیر انواع قایق های تفریحی مانند بازسازی، نوسازی، تعمیر و نگهداری کامل، از جمله  خدمات تعمیر و نگهداری قایق بادبانی
تعمیر یا تعویض موتورها و قطعات و همچنین رنگ آمیزی مجدد.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

 3315003 شامل تهیه صندلی کشتی ها و قایق ها با مواد با قابلیت ارتجاعی و چگالی باال با یک الیه  خدمات اثاثه یا لوازم داخلی قایق
پالستیکی نازک به منظور جلوگیری از ورود آب است.

 حرفه ای

 3315004  حرفه ای شامل شرکت تعمیر و نگهداری راه آهن

 3315005  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل تعمیر، نگهداری، آزمایش و کالیبراسیون انواع موتورها و قطعات یدکی هواپیما. تعمیر و تعمیرات اساسی موتور و قطعات هواپیما

 3315006  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل شرکت تعمیر و نگهداری و تعمیر هواپیماهای سبک

 3315007 شامل ارائه صندلی های هواپیما با روکش، فنر، تار و روکش پارچه ای است. روکش صندلی های هواپیما  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

 3315008  حرفه ای شامل کارخانه عملیات اسکله خشک

 3315009  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل شرکت تعمیر و نگهداری هواپیماهای مسافربری و باربری

 3315010  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل شرکت تعمیر و نگهداری هلیکوپتر

 3315011 نصب و نگهداری وسایل کمک ناوبری  حرفه ای شامل شرکت

 3315101  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل شرکت خدمات نگهداری کشتی و قایق

 3319901  شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت سبک مورد استفاده در بخش های مختلف،  تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت سبک
پزشکی، بسته بندی، حمل و نقل، ساخت و ساز، ایمنی و غیره است.

 حرفه ای

 3319902 شامل شرکت های تعمیر ماشین آالت و تجهیزات، آسانسور، پله برقی، دیگ بخار، آشپزخانه  تعمیر و نگهداری تجهیزات و ماشین آالت سنگین
مرکزی، تجهیزات شستشوی اتوماتیک، ژنراتورهای الکتریکی، پمپ های آب، جرثقیل های برجی 

 حرفه ای

 3319903  شامل نصب و تعمیر تجهیزات مربوط به سازه های حمل و نقل دریایی مانند کشتی ها، قایق ها،  تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی
سازه های شناور، پانتون ها، بارج ها، جرثقیل ها، تجهیزات مربوطه شامل سیستم های محرکه، 

 حرفه ای

 3319906  شامل کارگاه هایی است که درگیر زنگ زدایی و پرداخت ابزار و ظروف ساخته شده از نقره یا  خدمات ضد خوردگی
مس هستند، همچنین زنگ زدایی از سازه های فوالدی و تجهیزات دریایی و همچنین ارائه 

 حرفه ای

 3319907 شامل تعمیر و نگهداری ابزار و تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها و  تعمیر تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
آزمایشگاه ها برای تشخیص، درمان، عملیات جراحی، دارو و حفظ خون، اشعه ایکس، عقیم 

3510001 حرفه ای

 3319908  شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات مراکز تفریحی مانند میز بیلیارد، وسایل الکترونیکی و بازی  تعمیر و نگهداری تجهیزات مراکز تفریحی
های دستی و... می باشد.

3510002 حرفه ای

 3319910  شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات میدان های تیراندازی مانند سیستم های تهویه مطبوع و  تعمیر و نگهداری تجهیزات میدان های تیراندازی
تهویه، کاهش صدا، اهداف ثابت و متحرک، سیستم های امتیازدهی، برج های کنترل و غیره.

3600002 حرفه ای

 3320003 شامل شرکت های متخصص در نصب تجهیزات مورد استفاده در ارتباطات سیمی و بی سیم، از  نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم های ارتباطی و بی سیم
جمله تابلوهای اصلی مانند سوئیچ ها و دستگاه های انتقال و تنظیم ارتباط، و همچنین تجهیزات 

 حرفه ای

3320006  شامل نصب تجهیزات اندازه گیری در تأسیسات مختلف برای اندازه گیری کمیت ها، فواصل،  نصب و راه اندازی سیستم اندازه گیری و کنترل
دما، رطوبت، سرعت و غیره یا برای نظارت بر ابعاد و متغیرهای محیطی و جغرافیایی، شامل 

 حرفه ای

 3510001 شامل نیروگاه هایی می شود که انرژی الکتریکی تولید می کنند، از جمله حرارتی، هسته ای،  تولید برق
برق آبی، توربین گاز، دیزل، خورشیدی، و از زباله های خطرناک و غیر خطرناک فرآوری شده از 

 مطلوب موافقة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء واملاء صنعتی

 3510002  مطلوب موافقة هیئة کهرباء ومیاه دبی / إدارة البیئة – بلدیة دبی صنعتی شامل انتقال برق از منابع تولید به مصرف کنندگان خانگی، صنعتی و تجاری است. انتقال و تامین برق

 3510005 شامل شرکتهایی است که در مدیریت و هدایت عملکردهای فیزیکی و فنی تاسیسات تولید برق از  بهره برداری و نگهداری تاسیسات تولید برق و سیستم های توزیع
نظر نظارت و کنترل فرآیند تولید به منظور اطمینان از کارآمد بودن عملیات از نظر استفاده از 

 حرفه ای

 3520001  صنعتی شامل کارخانه تولید و توزیع گاز

3530002 شامل ایستگاه های خنک کننده مرکزی است که آب سرد را به سیستم های تهویه مطبوع مرکزی  خدمات خنک کننده منطقه
در مناطق تامین می کند. هوای سرد از طریق یک شبکه زیرزمینی 10 کیلومتری پمپ می شود که 

 حرفه ای

3530003  صنعتی شامل تولید بلوک تولید یخ

 3600002  مطلوب موافقة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء واملاء حرفه ای شامل کارخانه کارخانه آب شیرین کن

 3600005 شامل شرکت تصفیه و بهبود منابع آب و زیرساخت  حرفه ای

 3600006  بهره برداری و نگهداری از آب شیرین کن و تصفیه خانه های 
فاضالب

 شامل شرکت هایی است که در مدیریت و هدایت عملکردهای فیزیکی و فنی تصفیه خانه های 
آب شیرین کن و فاضالب به منظور نظارت و کنترل فرآیند تولید به منظور اطمینان از کارآمد بودن 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

 3700002 شامل شرکت هایی می شود که مکیدن و تخلیه فاضالب، باران، هدر رفنت آب های بیش از حد  خدمات فاضالب و زهکشی
توسط خودروهای مخزن، و انتقال این آب ها به مکان هایی که می توان آنها را مورد استفاده، 

 إدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي حرفه ای

3700003  شامل تمیز کردن و نگهداری شبکه های فاضالب است که فاضالب انسانی یا صنعتی را به  تعمیر و نگهداری شبکه های فاضالب بهداشتی
ایستگاه های تصفیه منتقل می کند تا از انسداد ناشی از تجمع چربی یا سایر اجسام خارجی 

 حرفه ای

 3700004  شامل گیاهانی است که در تصفیه آب فاضالب و آب روغنی تولید شده از فرآیندهای صنعتی، از  تصفیه فاضالب و مایعات خطرناک
طریق فرآیندهای فیلتر شیمیایی و بیولوژیکی برای حذف جامدات و مواد آلی و تولید آب تصفیه 

 إدارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي حرفه ای

 3700005 شامل تمیز کردن و تخلیه چربی تله های طراحی شده برای رهگیری و رهگیری روغن ها و گریس  تمیز کردن و حذف ضایعات تله چربی
های پخت و پز تولید شده در تأسیسات درگیر در خدمات پذیرایی، مانند هتل ها، رستوران ها، 

 إدارة الصرف الصحی والری حرفه ای
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 3811001  شامل جمع آوری زباله ها و پسماندهای غیر خطرناک از مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و  خدمات دفع زباله
عمومی و سپس حمل و نقل و دفع آنها در محل های دفع مشخصی است که توسط مراجع ذیربط 

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) حرفه ای

 3811004 شامل جمع آوری ضایعات ناشی از فعالیت های ساخت و ساز و تخریب و حمل و نقل از طریق  خدمات جمع آوری و حمل و نقل زباله های ساختمانی و تخریب
مکان های دفع ویژه ای است که توسط مقامات مربوطه تعیین می شود.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) حرفه ای

 3811005  شامل جمع آوری ضایعات آلی و مواد غذایی جامد مانند ضایعات حیوانات، ماهی ها و  خدمات جمع آوری زباله های آلی
پرندگان، خون، چربی ها، روده ها و قسمت های نامناسب مصرف، همچنین برگ درختان و 

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) حرفه ای

 3811006  إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت خدمات نظافت دریا و ساحل

 3812001 شامل شرکت هایی است که متعهد به جمع آوری انواع روغن های روان کننده استفاده شده از  خدمات جمع آوری روان کننده های مستعمل
ایستگاه های پر کردن و خدمات، کنسرو کردن و فروش مجدد این روغن ها برای مقاصد مختلف 

 إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3812007  إدارة النفایات (بلدیة دبی) حرفه ای شامل جمع جمع آوری و حمل و نقل زباله های خطرناک

3821002 شامل تولید سوخت از زباله با اختالط زباله های شهری و کشاورزی و لجن های آبگیری شده،  تولید سوخت پسماند
همچنین از زباله های معدنی مانند الستیک، پالستیک و غیره، این فرآیند شامل مجموعه ای از 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

3821003  این فرآیند شامل بازیافت و استخراج گازهای زائد دفن زباله، به ویژه متان می شود، این فرآیند  بازیابی گاز زباله دفن زباله
نیازمند مهندسی و طراحی محل دفن زباله از جمله حفاری، لوله کشی و ذخیره سازی برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3821004 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت میکروفیلتراسیون موبایل روغن آشپزی

 3830101 شامل عملیات خرد کردن، خرد کردن و فشار دادن ضایعات و ضایعات فلزی قبل از تبدیل در  پردازش ضایعات فلزی
کوره بلند برای به دست آوردن فوالد خام است که ذوب و تصفیه می شود تا محصوالت نهایی 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830102 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت برچیدن خودرو و تجهیزات برای بازیابی مواد

 3830103 شامل جداسازی و بازیابی اجزای انواع باتری ها، خواه مایع به عنوان باتری های اسید سرب،  بازیافت باتری
یا خشک به عنوان باتری های نیکل، باتری های قلیایی و لیتیومی و کادمیومی، از طریق فرآیند 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830105 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت

 3830106 شامل مجموعه ای از تجهیزات و ضایعات الکترونیکی و الکتریکی دور ریخته یا منسوخ شده  بازیافت ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
مانند رایانه، چاپگر و لوازم جانبی، دستگاه فکس، تلفن، تلویزیون و دستگاه های مرتبط در 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830110 شامل جمع آوری و بازیافت قوطی های تحت فشار استفاده شده یا استفاده نشده مانند قوطی  بازیافت قوطی های تحت فشار
های آئروسل، مینای استنشاقی پزشکی، قوطی های التکس و محصوالت پایه، ژل های اصالح و 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830901  شامل پردازش ضایعات شیشه با تمیز کردن، خرد کردن یا برش در اندازه های خاص، سپس  پردازش زباله های شیشه ای
بسته بندی به منظور بازیافت یا انتقال به پردازش مواد یا محصوالت دیگر.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830902 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل پاالیش، فرآوری و خالص بازیافت ضایعات روان کننده

 3830903 شامل بریدن لباس های خراشیده، پرده ها و ملحفه های تخت در پارچه هایی برای استفاده به  بازیافت ضایعات پارچه و منسوجات
عنوان برف پاک کن.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3830907  شامل پردازش و بازیافت ضایعات و بقایای پالستیکی برای تولید پالستیک خام دانه ای یا  تولید مواد پالستیکی بازیافتی
پودری است که برای اصالح بیشتر برای تولید محصوالت پالستیکی مختلف استفاده می شود.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3830908  شامل جمع آوری و تمیز کردن تایرهای استفاده شده قبل از بازیافت است، فرآیند شامل برش و  بازیافت الستیک های دست دوم
جداسازی الستیک ها به دانه های الستیکی، کرک های فوالدی و نایلونی است، این اجزا برای 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830909 شامل شرکت هایی می شود که فعالیت آنها عمدتاً به جمع آوری ضایعات کاغذ، کارتن، قطعات یا  جمع آوری و پردازش ضایعات غیر فلزی
قطعات پالستیکی، پارچه، چوب یا سایر مواد مشابه بستگی دارد، اعم از اینکه قبالً در تولید 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830910  شامل بازیافت ساخت و ساز و تخریب، فرآیند شامل جداسازی، خرد کردن برای به دست آوردن  بازیافت زباله های ساختمانی و تخریب
فوالد، سنگ، و سایر مواد قابل بازیافت و تبدیل بقیه به مواد سازگار با محیط زیست است.

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي صنعتی

 3830911 مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل حذف چربی درمان گریس فاضالب

 3830913 شامل پاالیش، فرآوری و خالص بازیافت زباله حالل ها مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3830914  شامل شرکت هایی می شود که درگیر حذف قطعات و اجزای ارزشمند از هواپیمای از کار  برچیدن هواپیما
افتاده، که برای استفاده مجدد در صنعت هوانوردی در نظر گرفته شده است، و خارج کردن 

مطلوب موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

 3900001  إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت خدمات حفاظت از آلودگی و محیط زیست

 3900002 شامل شرکت هایی می شود که مهمات منفجر نشده ناشی از تمرینات نظامی و جنگ در خشکی  خنثی سازی مهمات و مین های منفجر نشده دریایی و زمینی
و دریا را حذف می کنند، مناطق آسیب دیده از بقایای نظامی را بررسی می کنند و گواهی هایی 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

 3900003  شامل شرکت های مورد تایید برای انهدام سالح ها و تجهیزات نظامی مانند تفنگ، مسلسل و  برچیدن و انهدام تجهیزات و سالح های نظامی
قطعات آنها، انهدام مهمات مانند گلوله، نارنجک های دستی، مین های زمینی و ضایعات در 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

 3900004  شامل شرکت هایی می شود که با تزریق آن به سنگ های پریدوتیت و کانی سازی آن، دی  خدمات ترسیب زمین شناسی دی اکسید کربن
اکسید کربن را حذف می کنند، به طوری که دی اکسید کربن به سنگ تبدیل شده و برای همیشه 

 حرفه ای

 4100002 شامل شرکت هایی است که در ساخت و سازهای مختلف و برای مصارف مختلف، عمدتاً  پیمانکاری ساختمان
مسکونی، مزارع، صنعتی، تجاری، مدارس، بیمارستان ها، فرودگاه ها، ساختمان های عمومی و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

 4100003 شامل شرکت های متخصص در اجرای کلیه عملیات مربوط به سازه های فوالدی و همچنین نصب  پیمانکاری ساختمان های فوالدی
سازه های فوالدی پیش ساخته در محل مانند کارخانجات، انبارها، سوله ها، سوله ها، سازه های 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

 4100004  شامل شرکت های متخصص در مونتاژ خانه های ساخته شده از پانل های چوبی یا فلزی پیش  پیمانکاری ساختمان های پیش ساخته
ساخته یا سایر ساخته شده و حمل و نقل برای قرار گرفنت در محل. همچنین شامل کارهای 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

 4100006 شامل شرکت پیمانکاری خانه های بتنی پیش ساخته  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

 4100007  شامل شرکت هایی می شود که در نصب سازه های بتنی پیش تنیده که در کارخانه ها پیش  پیمانکاری بنت پیش تنیده
ساخته می شوند.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

 4100013  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری شامل شرکت پیمانکاری پروژه های هواشناسی

 4100017 شامل شرکت های واجد شرایطی است که با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی در اجرای انواع  چاپ سه بعدی قرارداد ساخت و ساز ساختمان
ساختمان های ساختمانی و استفاده از آنها تا مرحله تکمیل، از سیستم ساختمان جدید 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4210001  شامل قرارداد عمومی جاده ها، خیابان ها، جاده های داخلی، محوطه های پارکینگ، باند  پیمانکاری راه
فرودگاه ها، همچنین کارهای تعدیل، نگهداری و تعمیرات می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4210003  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری شامل شرکت های متخصص در ساخت، اصالح، تعمیر و نگهداری تونل ها می شود. پیمانکاری تونل

4210004  شامل شرکت های متخصص در اجرای عملیات عمرانی برای ساخت و نگهداری خطوط راه آهن،  پیمانکاری راه آهن
از جمله خاکبرداری و تسطیح برای اجرای خطوط و همچنین کارهای مکانیکی جوشکاری و تثبیت 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4210005 .(Helipad) شامل ساخت و نصب سکوهای ثابت و موقت برای فرود هلیکوپترها، اعم از روی زمین، ساختمان  نصب سکوی فرود هلیکوپتر 
های مرتفع، سکوهای نفتی، از جمله نصب کلیه تجهیزاتی که امکان فرود ایمن را فراهم می کند.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

4210006  حرفه ای شامل شرکت قرارداد خط کشی جاده ها

4210007  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری شامل شرکت های متخصص در ساخت، اصالح، تعمیر و نگهداری پل ها و سدها می شود. پیمانکاری پل ها و سدها

4220101  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری خطوط برق از جمله کارهای عمرانی و  پیمانکاری خطوط برق
الکترومکانیکی و نصب تجهیزات پروژه می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220102 شامل شرکت های متخصص در ساخت نیروگاه های برق برای تولید انرژی از منابع مختلف، از  پیمانکاری و تعمیر نیروگاه ها
جمله اجرای عملیات عمرانی و کارهای مکانیکی، مانند نصب ماشین آالت، ژنراتورها و سایر 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220103  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری دکل های ارتباطی بی سیم از جمله کارهای  پیمانکاری دکل های ارتباطی بی سیم
عمرانی و الکترومکانیکی و نصب تجهیزات پروژه می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220104  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری خطوط ارتباطی از جمله کارهای عمرانی و  پیمانکاری خطوط ارتباطی
الکترومکانیکی و نصب تجهیزات پروژه می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220201 شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری نیروگاه های آب شیرین کن از جمله کارهای  پیمانکاری کارخانه های نمک زدایی
عمرانی و الکترومکانیکی و نصب تجهیزات پروژه، همچنین ساخت شبکه های فرعی برای جمع 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220202  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری خطوط لوله و ایستگاه های آب از جمله  پیمانکاری خطوط لوله و ایستگاه آب
کارهای عمرانی و الکترومکانیکی، نصب تجهیزات پروژه، ساخت شبکه های اصلی فرعی و غیره.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220303  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری سیستم های فاضالب از جمله کارهای  پیمانکاری فاضالب و زهکشی
عمرانی و الکترومکانیکی، نصب تجهیزات پروژه، ساخت شبکه های فرعی و غیره.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220401 شامل حفاری چاه برای به دست آوردن آب زیرزمینی با تکنیک های حفر دستی، ضربه ای یا  قرارداد حفاری چاه آب
چرخشی پس از مشخص کردن هدف نیاز به آب، شامل انجام مطالعات زمین شناسی برای مکان 

 حرفه ای

4220902  شامل اجرای عملیات عمرانی و سازه ای در نفت و گاز از قبیل مخازن ذخیره سازی، لوله کشی،  پیمانکاری سازه های عمرانی نفت و گاز
خطوط لوله، پاالیشگاه های نفت و غیره می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

 15



4220905  شامل شرکت های متخصص در ساخت و نگهداری ایستگاه های خنک کننده منطقه، از جمله  پیمانکاری خنک کننده منطقه
کارهای عمرانی و الکترومکانیکی و نصب تجهیزات پروژه، همچنین، ساخت شبکه های فرعی

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220906  شامل اجرای کارهای مکانیکی در نفت و گاز مانند مخازن ذخیره سازی، لوله کشی، خطوط لوله،  پیمانکاری کارهای مکانیکی نفت و گاز
پاالیشگاه های نفت و غیره.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220907 پیمانکاری کارهای برقی نفت و گاز  شامل اجرای کارهای برقی در نفت و گاز مانند مخازن ذخیره سازی، لوله کشی، خطوط لوله، 
پاالیشگاه های نفت و غیره.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4220908  شامل بهره برداری از ماشین آالت و تجهیزات، واردات تجهیزات مورد نیاز برای بهره برداری از  پیمانکاری ابزار دقیق و کنترل نفت و گاز
پاالیشگاه ها، ساخت کارخانه ها و کارخانه های آنها و برنامه ریزی تولید آنها می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4290101  شامل کارهای ساخت و ساز سازه های دریایی و ساحلی برای: بنادر، بنادر، اسکله ها (به  پیمانکاری بنادر و دریانوردی
استثنای پانتون های شناور و سیستم های پهلوگیری)، اسکله های خشک، جزایر مصنوعی و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4290902 شامل الیروبی سرمایه و نگهداری، حفاری برای آبراه ها، دریاچه های مصنوعی، حوضه های  پیمانکاری الیروبی و احیا
بندری، مناطق قرض الحسنه و الیروبی محیطی، عملیات شامل برداشنت سنگ ها و شن های زیر 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4290903  شامل کارهای حفاری به صورت سنتی یا مکانیکی برای طرح خطوط خدمات عمومی مانند  پیمانکاری لوله کشی و تخلیه خطوط خدمات
خطوط برق و ارتباطات و لوله های آب و زهکشی است.

 حرفه ای

4290905 شامل نصب و نگهداری اسکله های شناور، پانتون ها، اسکله ها به همراه سیستم های پهلوگیری  پیمانکاری ساخت و ساز مارینا
مرتبط شامل شمع ها، زنجیره ای، طناب های االستیک و کارهای جانبی مانند پمپ فاضالب، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4290910  شامل کارهای مهندسی عمران (به استثنای ساخت و سازها) برای نصب زمین های ورزشی  پیمانکاری زمین ها و سالن های ورزشی
سرپوشیده و روباز، زمین ها، پیست ها و میدان ها. کارها شامل کف سازی، دیوار کشی، 

 حرفه ای

4290911 شامل زهکشی باتالقها و اراضی ساحلی با پوشاندن ماسه و سنگهای آورده شده از سایر  پیمانکاری احیای سواحل
مکانها یا استفاده از بقایای الیروبی دریایی و همچنین احیا و تسطیح زمین برای آماده سازی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4290912  حرفه ای شامل شرکت میدان های تیراندازی کار می کند

4311001  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت کار خرابکاری و تخریب

4311002 شامل شرکت عمران انفجار آثار  اإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية – شرطة دبي حرفه ای

4312002  شامل شرکت هایی می شود که قبل از نصب فونداسیون های بتنی، مکش آب زیرزمینی را با  کارهای زهکشی زمین
استفاده از تجهیزات و پمپ ها برای آبگیری محل های کار انجام می دهند که این امر تحت 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4312004  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت کارهای حفاری، پر کردن و تسطیح زمین.

4312005 فشرده سازی و کنترل شن و ماسه  شامل شرکت های متخصص در تراکم شن و ماسه به منظور جلوگیری از ریزش در طول 
کارهای ساختمانی یا پروژه های عمرانی. همچنین شامل تثبیت خاک برای جلوگیری از رانش در 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4321001  شامل نصب سیم کشی برق و کابل گذاری در ساختمان ها و سازه های عمرانی، شامل تعمیر  پیمانکاری اتصاالت برق
دنده های کلید، نقاط تغذیه، تابلوهای توزیع و همچنین سایر دستگاه ها و تاسیسات انتقال نیرو، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4321004 شامل شرکت شبکه های کامپیوتری و زیرساخت نصب و نگهداری  حرفه ای

4321006  شامل نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی و پست های عالئم راه و دروازه ها در خیابان ها،  نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی
جاده ها و میادین عمومی برای راهنمایی و هشدار و آموزش رانندگان و عابرین پیاده، همچنین، 

 حرفه ای

4321008  رادیو، ایستگاه تلویزیونی، سینما، نصب و نگهداری تجهیزات 
تئاتر

شامل نصب تجهیزات فیلمبرداری، ضبط، ارائه، نورپردازی، جلوه های صوتی و تصویری، 
سیستم های کنترل استودیوهای رادیویی و تلویزیونی و سینما، رادیو و تلویزیون و تجهیزات 

 حرفه ای

4321009  شامل نصب سیستم ها و تجهیزات امنیتی مانند درب های امنیتی، فلزیاب، دوربین های  نصب و نگهداری تجهیزات امنیتی
دوچشمی حرارتی و تجهیزات تخصصی پلیس، همچنین تجهیزات نظارتی مانند دوربین های 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

4321010  شامل نصب و تثبیت دستگاه برای پخش رادیویی و پخش تلویزیونی، تست عملکرد، و همچنین  نصب و نگهداری تجهیزات گیرنده ماهواره
خدمات تعمیر و نگهداری و تعمیر می باشد.

 حرفه ای

4321011 شامل شرکت نصب و راه اندازی دستگاه های انتقال و کنترل برق  حرفه ای

4321012  شامل اجرای لوله کشی های تخصصی مختلف از جمله گازهای پزشکی در بیمارستان ها،  پیمانکاری تخصصی لوله کشی و اتصاالت مرتبط.
گازهای سوختی در تاسیسات و کارخانجات، خطوط کامپیوتری و فیبرهای نوری و ضایعات، 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی حرفه ای

4321013  حرفه ای شامل طراحی سیستم نصب و نگهداری شبکه ارتباط داخلی

4321014 خدمات نصب و راه اندازی و نگهداری کابل های برق و مخابرات 
زیر آب

 حرفه ای شامل گذاشنت کابل ارتباطی روی بستر دریا بین ایستگاه

4321018  شامل کارهای نصب تابلوهای تابلو برق و غیر برق و همچنین مونتاژ ساده و نصب سیستم های  نصب تابلوهای تبلیغاتی
خاص می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری

4322002  شامل تثبیت لوله های آب در منزل و تاسیسات بهداشتی مانند دستشویی، وان، دستشویی،  لوله کشی و تاسیسات بهداشتی
نوار، لوله کشی و لوازم حمام و آشپزخانه

 حرفه ای

4322003 شامل تعمیر، آزمایش، عملیات آتش نشانی و تجهیزات ایمنی، و همچنین خدمات آموزشی در  نصب و راه اندازی تجهیزات آتش نشانی و ایمنی
مورد نحوه اجرا و نگهداری است.

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی حرفه ای

4322005  شامل مجموعه ای از فرآیندهای نصب از نصب دستگاه ها و لوازم جانبی گرفته تا تهویه مطبوع،  نصب و نگهداری سیستم های تهویه مطبوع، تهویه و فیلتر هوا
هواکش، تصفیه کننده هوا، بازسازی و نگهداری واحدهای قدیمی، تمیز کردن کانال های هوا، 

 حرفه ای

4322008 شامل مونتاژ و آزمایش، چه در محل و چه در جاهای دیگر، برای تجهیزات مکانیکی و  نصب و نگهداری تجهیزات الکترومکانیکی
الکترومکانیکی و ماشین آالت مورد استفاده در کارگاه ها و کارخانه ها، همچنین، مولدهای 

 حرفه ای

4322009  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری شامل شرکت پیمانکاری شبکه های توزیع مرکزی گاز

4322011  حرفه ای شامل شرکت نصب و راه اندازی سیستم های انرژی خورشیدی

4322101 نصب و راه اندازی تجهیزات تهویه و کنترل دود
 شامل نصب سیستم های تهویه دود در منازل مسکونی، تجاری، بهداشتی یا آموزشی به عنوان 
بخشی از استراتژی کلی آتش سوزی برای ساختمان است که برای تسهیل فرار امن ساکنان در 

صورت آتش سوزی با حفظ مسیرهای فرار و دسترسی عاری از دود طراحی شده است. و 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی حرفه ای

4322102  شامل شرکت هایی که در زمینه نصب سقف کاذب و پارتیشن های سبک، شیشه و آلومینیوم  پیمانکاری خدمات فنی
فعالیت می کنند،

 تجاری

4329101  لوله کشی و بهداشتی، نقاشی، نجاری و کفپوش، نصب قطعات فلزی، محصوالت فوالدی، گچ،  پیمانکاری آسانسور و پله برقی
عایق.

 حرفه ای

4329104 شامل نصب، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده در عملیات فرودگاهی  نصب و نگهداری تجهیزات پشتیبانی زمینی فرودگاه ها
مانند تسمه چمدان، آشکارسازهای اشعه ایکس، فلزیاب، اسکنر چمدان و شخص، دستگاه های 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

4329901  فقط شامل تعمیر و نگهداری ساختمان ها می شود، به استثنای هر گونه تجهیزات یا الحاقات  تعمیر و نگهداری ساختمان
موجود در داخل، چنین عملیاتی شامل بازسازی و ترمیم سقف ها، ستون ها، دیوارها، کف و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4329904  شامل تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی در ساختمان ها و ساختمان های عمرانی از جمله  تعمیر و نگهداری لوازم و اتصاالت برقی
کابل ها، سیم ها، کلیدها و نقاط تغذیه، تابلوهای توزیع می باشد.

 حرفه ای

4329906  حرفه ای شامل تعمیر تاسیسات بهداشتی و لوله های آب در آشپزخانه و بقیه خانه می باشد. نصب و راه اندازی لوله کشی و لوله کشی

4329915 شامل نگهداری و تعمیرات دوره ای یا عمومی استخرها و تصفیه آب با استفاده از محصوالت و  تعمیر و نگهداری استخرهای شنا
تجهیزات ضدعفونی کننده مخصوص برای اطمینان از خلوص باال، همچنین نگهداری و تعمیرات 

 حرفه ای

4329916  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت مرمت اماکن تاریخی

4330003  شامل شرکت های متخصص در انجام کارهای نقاشی برای تاسیسات مسکونی، تجاری،  قرارداد نقاشی
صنعتی است.

 حرفه ای

4330005  حرفه ای شامل نصب کفپوش و کارهای چوبی داخل منزل به جز مبلمان منزل. نجاری و کفپوش چوبی

4330007 شامل شرکت هایی است که انواع آشپزخانه ها و ابزار الزم را نصب می کنند و آنها را در خانه  نصب آشپزخانه
ها، ساختمان ها، رستوران ها و غیره تعمیر می کنند.

 حرفه ای

4330011  شامل نصب و نگهداری درب های فوالدی، پنجره ها، تابلوهای تبلیغاتی قاب، بالکن ها، راه پله  نصب و نگهداری محصوالت فوالدی
ها، نرده ها، شبکه های پنجره و نرده باغ می باشد.

 حرفه ای

4330012  حرفه ای شامل طراحی، حکاکی و دکوراسیون داخلی با استفاده از رنگ، چوب، گچ یا موارد دیگر. کارهای حکاکی و تزئینات

4330013  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت نصب و نگهداری شیشه و آلومینیوم

4330015  شامل کارهای دکوراسیون داخلی اعم از اوریل های چوبی، تزیینات گچی سقف، کف سازی و  دکوراسیون داخلی
تثبیت پرده و سایر کارهای کامل مشابه که توسط شرکت انجام شده است.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4330016 شامل كاغذ ديواري تثبيت كننده در ديوارهاي داخلي منازل، ادارات و ديگر ساختمانها و ساير  تعمیر کاغذ دیواری کار می کند
ساختمانها در طرحهاي مختلف جهت پوشاندن نواقص و ترك ديوارها و تزيني.

 حرفه ای
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4330018  شامل نصب سقف های کاذب و پارتیشن های چوبی یا فلزی است که برای تقسیم فضا در  نصب پارتیشن سقف کاذب و سبک
ادارات یا سایر اماکن استفاده می شود.

 حرفه ای

4330019  شامل شرکت های متخصص در کاشی کاری کف و دیوار با سرامیک، سیمان و سنگ های  کاشی کاری کف و دیوار
طبیعی است.

 حرفه ای

4330021  شامل شرکت های متخصص در گچ کاری داخلی ساختمان ها با سنگ مرمر، گرانیت، سنگ  گچ کاری
های طبیعی، کاشی، سرامیک برای اهداف حفاظتی یا تزئینی است.

 حرفه ای

4330022  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية تجاری شامل شرکت پیمانکاری پوشش خارجی ساختمان

4330023 شامل شرکت هایی است که در نصب مواد پوشش غیر قابل احتراق ساخته شده از مواد مختلف  نصب مواد پوشش ضد حریق
با اکسترود کردن بین دیوارهای داخلی و سقف برای ایجاد مقاومت در برابر حرارت باال و 

 موافقة اإلدارة العامة للدفاع املدنی حرفه ای

4330024  شامل شرکت هایی است که در نصب مواد پوشش غیر قابل احتراق ساخته شده از مواد مختلف  نصب روکش خارجی ضد حریق
با اکسترود کردن بین مواد روکش خارجی برای مقاومت در برابر حرارت باال و جلوگیری از 

 موافقة اإلدارة العامة للدفاع املدنی حرفه ای

4330101 شامل نصب درها، پنجره نصب درب، پنجره، دیوار و پارتیشن ضد حریق و دود  موافقة اإلدارة العامة للدفاع املدنی حرفه ای

4330102  شامل شرکت هایی که در زمینه نصب سقف کاذب و پارتیشن های سبک، شیشه و آلومینیوم  پیمانکاری خدمات فنی
فعالیت می کنند،

 تجاری

4330103  شامل شرکت هایی که در زمینه طراحی و اجرای دکوراسیون، محوطه سازی، وسایل  طراحی و اجرای دکوراسیون
نمایشگاهی فعالیت می کنند، شامل تهیه طرح ها و مشخصات مهندسی و همچنین محاسبات و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4390001  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت شمع بندی و پیمانکاری فونداسیون

4390002 شامل نصب عایق در تاسیسات مختلف برای عایق رطوبتی، عایق رطوبتی، حرارتی، عایق صدا و  قرارداد عایق کاری
ارتعاشات می باشد.

 حرفه ای

4390005  شامل شرکت های متخصص در زمینه تقویت کارهای فوالدی و نجاری مسلح عناصر بتنی در  پیمانکاری نجاری و فوالد تقویت شده در ساختمان
ساختمان ها از قبیل (پایه ها، پل های زمینی و فوقانی (تیرها)، سقف ها، دیوارهای حائل و 

 مطلوب موافقة إدارة تراخيص البناء (بلدية دبي) تجاری

4390006 شامل شرکت های متخصص در تامین و نصب قطعات فلزی ساختمان ها، از جمله دیگ بخار،  پیمانکاری قطعات فلزی.
مخازن ذخیره آب و مایعات، دودکش ها و سیلوها و همچنین سایر موارد مورد نیاز برای پروژه 

 حرفه ای

4390007  شامل شرکت هایی است که در کارهای بتنی از جمله تزریق بنت، عایق پاششی و همچنین بنت  کارهای بتنی
سازه های دریایی فعالیت می کنند.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4390008  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل قاب پیمانکاری داربست

4390010 شامل شرکت نصب و اجرای غرفه نمایشگاهی  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4390011  شامل نصب استخرهای ساخته شده از بنت، فلز، پالستیک و فایبرگالس است و برای شنا یا  کار نصب استخرهای شنا
تفریحات مبتنی بر آب یا آموزش نجات غریق، از جمله استخرهای املپیک، و استخرها در مکان 

 حرفه ای

4390013  شامل نصب و نگهداری حصار و سیم خاردار در تاسیسات صنعتی، کشاورزی، فرودگاه ها،  کار نصب نرده و سیم خاردار
تاسیسات نظامی برای جلوگیری از عبور و مرور.

 حرفه ای

4390019 شامل نصب سیستم های الکترونیکی برای هدایت خودروهای ورودی به فضاهای خالی در  نصب و نگهداری سیستم های الکترونیکی مدیریت پارکینگ
پارکینگ، شامل نصب حسگرهای اولتراسونیک در هر فضای خودرو برای تعیین پر یا خالی بودن، 

 حرفه ای

4390020  شامل محوطه سازی داخلی و خارجی و کارهای مربوط به ساخت و ساز و نصب وسایل، از  کارهای محوطه سازی
جمله استخر، آبنما، آبشار، راه های آبی و پل ها و غیره می باشد.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4390021  حرفه ای شامل نصب سیستم نصب و نگهداری سیستم های پارکینگ خودکار

4390022 شامل شرکت نصب چادر و سوله  حرفه ای

4390023  شامل شرکت های درگیر در ترمیم بنت، از جمله ترمیم ترک ها و ریزش جزئی بنت با استفاده از  مرمت بنت
نوع خاصی از بنت، همچنین شامل عملیات خوردگی فوالد تقویت کننده است.

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

4510101  شامل فروش مجدد وسیله نقلیه موتوری جدید برای استفاده شخصی مسافر یا برای استفاده  بازرگانی وسایل نقلیه موتوری نو
تجاری است.

 تجاری

4510102 شامل فروش مجدد اتوبوس های در نظر گرفته شده برای حمل و نقل مسافران، و همچنین کامیون  بازرگانی اتوبوس و کامیون
های تعیین شده برای حمل کاال و مصالح ساختمانی، مخازن برای حمل مایعات و سایر وسایل 

 تجاری

4510103  شامل فروش مجدد وسایل نقلیه موتوری تخصصی از جمله آمبوالنس، ماشین های آتش نشانی،  بازرگانی تخصصی خودرو
زباله جمع کن، رفتگر خیابانی، جرثقیل های سوار بر کامیون برای بارگیری و تخلیه و میکسرهای 

 تجاری

4510104  تجاری شامل خودروهای کوچک برقی است که برای خدمت در باشگاه بازرگانی تخصصی خودروهای برقی

4510105  شامل فروش وسایل نقلیه مجهز به لوازم جانبی محافظ برای حمل و نقل ایمن افراد و اشیاء  وسایل نقلیه تخصصی برای تجارت حمل و نقل ایمن
قیمتی و مواد خطرناک است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4510106  تجاری شامل فروش مجدد متصل به کامیون برای حمل بار و کانتینر است. تجارت تریلر

4510110 شامل فروش مجدد اتومبیل های مسابقه ای مختلف است که منحصراً به مسیرهای مسابقه  بازرگانی ماشین های مسابقه ای
محدود می شود.

 تجاری

 4510111  تجاری شامل کاروان بازرگانی کاروان و موتورخانه

4510201  شامل فروش خودروهای لوکس با طرح های نخبه و بهترین مشخصات مهندسی و دقت ساخت و  بازرگانی خودروهای لوکس مستعمل
تولید با قیمت باال می باشد. این فعالیت عوامل طبقه بندی خودروهای لوکس را از نظر قیمت و 

 تجاری

4510202  تجاری شامل شرکت تجارت خودروهای جدید برای صادرات

4510901 بازرگانی خودروهای مستعمل  شامل تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی در ساختمان ها و ساختمان های عمرانی از جمله 
کابل ها، سیم ها، کلیدها و نقاط تغذیه، تابلوهای توزیع می باشد.

 تجاری

4510902  شامل فروش مجدد کامیون های مستعمل برای حمل کاال، مصالح ساختمانی و تانکرهای مایع و  بازرگانی کامیون های مستعمل
غیره است

 تجاری

4510907  تجاری شامل فروش اتومبیل بازرگانی خودروهای کالسیک

4510915  تجاری شامل شرکت تجارت خودرو مورد استفاده برای صادرات

4520001  شامل ترمیم و رنگ آمیزی بدنه وسیله نقلیه متاثر از تصادف یا موارد دیگر، از جمله دندانه زدن،  دندانپزشکی و نقاشی خودکار
اصالح شاسی، جوشکاری، چنین شرکت هایی مجاز به فروش مواد مرتبط با فعالیت در مقادیر 

 حرفه ای

4520003 شامل کارگاه هایی که خرابی های مکانیکی وسایل نقلیه و خودروها را تعمیر می کنند، از جمله  تعمیرات مکانیکی خودرو
نصب سیستم هیدرولیک برای کنترل ترمز و فرمان و بهبود سطح گردش سوخت، چنین شرکت 

 حرفه ای

4520005  شامل نگهداری و تعمیر اجزای سیستم الکتریکی خودکار است که راه اندازی و کنترل عملکرد  تعمیر برق خودرو
قسمت های مختلف خودرو را کنترل می کند، این گونه شرکت ها مجاز به فروش مواد مرتبط با 

 حرفه ای

4520006  شامل تعمیر، تمیز کردن و ترمیم رادیاتور خودرو، چنین شرکت هایی مجاز به فروش مواد مرتبط  تعمیر و نگهداری رادیاتور خودرو
با فعالیت در مقادیر غیرتجاری هستند.

 حرفه ای

4520007 شامل کارگاه نصب و تعمیر تایر  حرفه ای

4520009  شامل شرکت هایی می شود که خدمات شستشو و نظافت وسایل نقلیه مختلف را از طریق  شستشو و نظافت خودرو
ایستگاه های شستشوی ماشینی یا دستی غیرمنقول انجام می دهند، شامل خودروها، کامیون 

 حرفه ای

4520010  شامل تعویض روغن موتور و سایر مایعاتی که کارایی خودرو را حفظ می کند، چنین شرکت  تعویض روغن خودکار
هایی مجاز به فروش محصوالت مرتبط با ارائه خدمات مانند گریس و روان کننده ها و مایعات در 

 حرفه ای

4520011 شامل خودروهای عایق با مواد مقاوم در برابر زنگ زدگی مانند کروم، فوالد و موارد دیگر که آنها  خدمات ضد زنگ خودرو
را در برابر خوردگی و زنگ زدگی ناشی از عوامل خارجی محافظت می کند، این شرکت ها مجاز 

 حرفه ای

4520012  شامل نصب لوازم جانبی غیر ضروری بیرونی خودرو که ظاهر و احساس یک خودرو را تزیین  اتصاالت لوازم جانبی خودکار
می کند یا عملکردی را اضافه می کند، همچنین دستگاه های الکترونیکی و هوشمند داخلی، 

 حرفه ای

4520013  شامل نگهداری و تعمیر اگزوزهای خودرو برای به حداقل رساندن صدای تولید شده توسط موتور  تعمیر اگزوز خودرو
و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای موتور، چنین شرکت هایی مجاز به فروش مواد 

 حرفه ای

4520017 شامل انجام پولیش و اپیالسیون خودکار بیرونی برای بازگرداندن درخشش و براقیت به رنگ  خدمات پولیش خودرو
خودرو و همچنین سایر اجزای قابل مشاهده در نمای بیرونی خودرو، چنین شرکت هایی مجاز به 

 حرفه ای

4520018  حرفه ای این شرکت خدمات اثاثه یا لوازم داخلی وسایل نقلیه

4520021  شامل نگهداری و تعمیر سیستم تهویه مطبوع خودرو، چنین شرکت هایی مجاز به فروش مواد  تعمیر و نگهداری سیستم تهویه مطبوع خودرو
مرتبط با فعالیت در مقادیر غیرتجاری هستند.

 حرفه ای

4520023  شامل شرکت هایی است که انواع خرابی های مکانیکی در وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین  تعمیرات عمومی خودکار
را تعمیر می کنند.

 حرفه ای
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4520027 شامل تعمیر و نگهداری و تعمیر تریلرهای یخچال دار برای حمل و نقل مواد غذایی است، چنین  تعمیر تریلر یخچال دار
شرکت هایی مجاز به فروش مواد مرتبط با فعالیت در مقادیر غیرتجاری هستند.

 حرفه ای

4520028  حرفه ای شامل نصب تلفن همراه در خودرو نصب و تعمیر گوشی های خودکار

4520029  حرفه ای شامل شرکت ماشین شویی پارکینگ

4520101  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت خدمات تعمیرات خودرو موبایل

4530001 شامل فروش مجدد قطعات یدکی و استفاده کامل یا جزئی در تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه  بازرگانی لوازم یدکی و قطعات خودرو
موتوری، اتوبوس، کامیون و تریلر و سایر ملزومات مربوطه از جمله روغن، مواد شوینده، رنگ...

 تجاری

4530003  شامل فروش مجدد قطعات یدکی و قطعاتی است که کل وسیله نقلیه موتوری را پوشش می دهد  بازرگانی لوازم یدکی خودرو مستعمل
مانند قطعات بدنه و آینه ها، ترمزها، سیستم تعلیق و فرمان، موتور و قطار محرکه، لوازم جانبی 

 تجاری

4530005  تجاری شامل فروش مجدد انواع الستیک و ملزومات از جمله روکش، رینگ و تیوب می باشد. تجارت الستیک و لوازم جانبی

4530008  شامل فروش مجدد باتری های تولید برق و ذخیره سازی برای ماشین ها، قایق ها، موتورسیکلت  تجارت باتری
ها و سایر ماشین آالت است.

 تجاری

4530011 شامل لوازم جانبی فروش مجدد نصب شده در خودروها و نمای بیرونی خودرو مانند سپرهای  بازرگانی لوازم جانبی خودرو
اضافی برای تنظیم نمای بیرونی، انحراف هوا برای افزایش کارایی خودرو، قفسه

 تجاری

4530016  شامل جمع آوری و فروش مجدد الستیک های مستعمل ضایعات وسایل نقلیه و کامیون ها، مانند  بازرگانی ضایعات الستیک های مستعمل
تسمه فوالدی داخلی یا الستیک بیرونی.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4540101  شامل فروش مجدد موتورسیکلت های موتوری دو یا سه چرخ برای گشت و گذار در جاده های  بازرگانی موتور سیکلت
آسفالته یا برای استفاده خارج از جاده، از جمله فروش قطعات یدکی و لوازم جانبی 

 تجاری

4540102 شامل فروش مجدد قطعات و قطعات مورد استفاده برای تعمیر یا تعویض قطعات خراب  بازرگانی قطعات یدکی و لوازم جانبی موتور سیکلت
موتورسیکلت و همچنین لوازم جانبی موتورسواران مانند کاله ایمنی می باشد.

 تجاری

4540103  حرفه ای شامل کارگاه هایی است که خرابی های مکانیکی موتورسیکلت ها را تعمیر می کنند. تعمیر موتور سیکلت

4540104  شامل فروش مجدد وسایل نقلیه سه یا چهار چرخ که با بنزین کار می کنند و برای تفریح و  تجارت کارت و لوازم یدکی آف رود
ورزش استفاده می شوند، همچنین قطعات یدکی و قطعات.

 تجاری

4540107  شامل فروش مجدد کشتی های شخصی آبی استفاده شده در فعالیت های تفریحی و ورزشی  تجارت جت اسکی
است.

 تجاری

4540110  تجاری شامل فروش مجدد اسکوترهای برقی که مجهز به باتری برای تولید نیرو هستند. تجارت اسکوتر

4610002 شامل شرکت های متخصص در نمایندگی اصلی به منظور توزیع، فروش، نمایش یا ارائه یک  آژانس های تجاری
کاال یا خدمات در امارات متحده عربی در ازای پورسانت یا سود حاصل از تهیه این کاال، برای 

 تجاری

4610004  حرفه ای شامل شرکت سالن حراج

4610005  شامل شرکت هایی می شود که حراج مصنوعات اصیل، عتیقه جات و/یا آثار هنری را انجام می  خانه حراج آثار و عتیقه جات معتبر
دهند. حراج ها ممکن است برای اهداف تجاری یا غیرتجاری برگزار شوند و ممکن است از طرف 

 حرفه ای

4610006 شامل شرکت خدمات بازرگانی  حرفه ای

4610007  حرفه ای شامل نمایشگاه نمایشگاه دائمی صنعتی

4610010  شامل شرکت هایی می شود که فروشندگان و خریداران درگیر در تجارت عمده و خرده فروشی  کارگزاران تجاری
را در ازای پورسانت یا دستمزد گرد هم می آورند، این شرکت ها نه مجاز به معامله به حساب 

 حرفه ای

4610011 شامل شرکت های متخصص در تامین امکانات خصوصی و دولتی مانند واحدهای آموزشی،  پیمانکاری پروژه های کلید در دست
نظامی و بهداشتی، هتل ها، ادارات دولتی بانک ها، شرکت های دریایی و سایر موارد با مبلمان، 

 تجاری

4610012  حرفه ای شامل شرکت خدمات کارت های تخفیف

4610015 شامل شرکت هایی می شود که به عنوان نماینده تولید کنندگان خارجی یا تامین کنندگان  نماینده شرکت های نظامی
تجهیزات و تجهیزات نظامی مانند هواپیما، کشتی های دریایی، وسایل نقلیه، سالح، مهمات، 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4620101  شامل فروش مجدد غالت و میوه هایی مانند برنج، گندم، جو، ذرت، خرما، مرکبات، حبوبات،  بازرگانی غالت، غالت و حبوبات
لوبیا، نخود و غیره است. همچنین شامل الیه برداری، مخلوط کردن و سفید کردن برای آماده 

 تجاری

4620102  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری شامل فروش مجدد و چیدمان انواع گل های خام و گیاهان زینتی می باشد بازرگانی گل و گیاهان زینتی

4620105  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری شامل شرکت تجارت نهال درختان، گیاهان زینتی و گل ساالنه

4620108 شامل فروش مجدد علوفه حیوانات و پرندگان اعم از گیاهی یا حیوانی مانند کاه و هکتار و پودر  بازرگانی علوفه
ماهی به ترتیب.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری

4620110  حرفه ای شامل شرکت فروش محصوالت کشاورزی

4620115  شامل شرکت هایی است که انواع مختلف علوفه و خوراک دام را مخلوط و بسته بندی می کنند  اختالط و بسته بندی علوفه و خوراک دام
تا مخلوط متعادلی از پروتئین، ویتامین ها و امالح معدنی تولید کنند که منجر به رشد حیوان در 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری

4620201 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری شامل فروش مجدد دام هایی مانند شتر، گاو، اسب، بز و گوسفند. معامالت سهام زنده

4620204 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری شامل فروش مجدد اسب های عربی و اصیل برای مسابقه، آموزش و پرورش است. تجارت اسب

4620205  تجاری شامل فروش مجدد پوست خشک حیوانات قبل از دباغی یا هر فرآیند تبدیل دیگر می شود. تجارت را پنهان می کند

4620206 بازرگانی چرم دباغی شده  شامل فروش مجدد چرم حیوانی دباغی شده و فرآوری شده برای تولید صنعتی یا هر مصارف 
دیگر.

 تجاری

4620207  تجاری شامل فروش مجدد استخوان، سم و شاخ حیوانات قبل از انجام هر گونه فرآیند تبدیل می باشد. تجارت شاخ، سم و استخوان حیوانات

4620208  شامل فروش مجدد پوسته و روده ماهی، حیوانات ذبح شده و خون پرندگان، روده ها و قطعات  بازرگانی ضایعات ماهی و گوشت
غیرخوراکی به منظور استفاده تجاری یا صنعتی.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4620209  شامل فروش مجدد پشم و موی حیوانات بریده شده قبل از هر گونه فرآیند تبدیل، همچنین پرهای  بازرگانی پشم و موی حیوانات
پرندگان است.

 تجاری

4620210  شامل شرکت های متخصص در تجارت مایع منی با کیفیت باال یا وارداتی از گاو نر با پتانسیل  بازرگانی سمن گاوی
ژنتیکی بهتر برای استفاده در لقاح مصنوعی برای اطمینان از تنوع گله و همچنین بهبود کیفیت و 

 کتاب من وزارة البیئة واملیه تجاری

4620902 شامل فروش مجدد گونه های مختلف پرندگان، گونه های کمیاب، زینتی و شاهین مانند شاهین و  تجارت پرندگان
عقاب (به شرطی که فروش ممنوع بین املللی نباشد) ابزار و مواد غذایی پرورش پرندگان نیز 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

4630136  شامل شرکت های کشاورزی است که درگیر فروش حیوانات و گیاهان آبزی از مزارع محلی  فروش محصوالت آبزی پروری محلی
هستند، شامل عمده فروشی یا خرده فروشی در فروشگاه، مزرعه یا بازارهای محلی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

4630211  شامل عرضه مواد غذایی تازه یا کنسرو شده به سایر نهادها برای مصرف مستقیم یا استفاده  خدمات تامین مواد غذایی
صنعتی، از طریق قرارداد می باشد.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4630901  بازرگانی تنباکو و سیگار
شامل فروش مجدد تنباکوهای فرآوری شده و آماده شده برای استعمال دخانیات و همچنین 

سیگار، سیگار برگ، تنباکو پیپ، تنباکو قلیان، رول تنباکوی گرم شده با برق می باشد، این گونه   مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) تجاری

 4641210  بازرگانی لباس نظامی
 شامل شرکت های متخصص در تجارت انواع لباس های سبک نظامی ارتش، پلیس و دفاع 

مدنی مانند لباس، کفش، کاله، کوله پشتی، کمربند می باشد.  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4649067  وزارة الصحة ووقایة املجتمع تجاری شامل شرکت داروخانه

4659306 شامل تجارت انواع هواپیماهای غیرنظامی و هلیکوپترهای مورد استفاده برای حمل و نقل افراد و  تجارت هواپیماهای سنگین و سبک و هلیکوپتر
محموله ها، جستجو و نجات، گردشگری، حمل و نقل پزشکی و رصد هوایی، و سایر مصارف غیر 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4659959  شامل موسسات تخصصی در تجارت قطعات یدکی برای انواع تجهیزات نظامی، وسایل نقلیه و  تجارت تسلیحات نظامی
سالح.

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية

4659969  شامل شرکت های متخصص در عمده فروشی و واردات انواع سالح های گرم، مهمات و  مهمات نظامی، مواد منفجره و محصوالت پیروتکنیک
تجهیزاتی است که به طور خاص برای مصارف نظامی مانند مسلسل، سالح های انفرادی مانند 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4661003 شامل فروش فرآورده های نفتی حاصل از تبدیل نفت خام در پاالیشگاه ها برای استفاده در  بازرگانی فرآورده های نفتی پاالیش شده
صنایع پتروشیمی، مانند متانول، اوره، الیوین، یا سوخت هواپیماها و کشتی ها، نفت سفید، نفت 

 کتاب من إدارة شؤون النفط بدیوان الحاکم تجاری

4661006  شامل فروش مجدد وسایل نقلیه موتوری، سوخت موتورسیکلت ها و همچنین سوخت های مشابه  توزیع سوخت
مورد استفاده در قایق ها، از جمله بنزین و بنزین از طریق شبکه ای از پمپ بنزین ها، همچنین 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4661010  حرفه ای شامل شرکت خدمات تامین سوخت
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4661011 شامل فروش گاز طبیعی فشرده که با فشرده سازی گاز طبیعی به کمتر از 1% حجمی که در  بازرگانی گاز طبیعی فشرده
فشار اتمسفر استاندارد اشغال می کند ساخته می شود و در ظروف سخت به شکل استوانه ای 

 تجاری

4661101  شامل فرآیند تجارت خارج از امارات متحده عربی برای نفت خام قبل از پردازش و پاالیش به  تجارت نفت خام در خارج از کشور
محصوالت مفیدتر است.

 تجاری

4661102  شامل فرآیند تجارت خارج از امارات متحده عربی برای نفت خام قبل از پردازش و پاالیش به  تجارت فرآورده های نفتی تصفیه شده در خارج از کشور
محصوالت مفیدتر است.

 تجاری

4661103  شامل فروش مجدد سوخت دیزل، نه به طور مستقیم به مشتریان، بلکه به شرکت های صنعتی و  بازرگانی سوخت دیزل
تجاری برای سوخت رسانی به وسایل نقلیه، کشتی ها، هواپیماها یا تجهیزات صنعتی یا دریایی.

 کتاب من إدارة شؤون النفط بدیوان الحاکم تجاری

4661104 شامل شرکت هایی می شود که در تامین سوخت و روان کننده ها و سایر مواد مشابه برای  خدمات تامین سوخت جت
استفاده در عملیات شرکت های حمل و نقل هوایی فعالیت می کنند.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

4662001  شامل فروش مجدد سنگ معدن های اساسی صنعتی برای استخراج فلزات مختلف از جمله  بازرگانی سنگ معدن فلز
هماتیت، بوکسیت و سنگ روی و غیره است.

 تجاری

4663029  شامل فروش مجدد خاکستر بادی است که از احتراق خنک کننده پودر شده در دیگهای نیروگاه  تجارت خاکستر بادی
تولید برق تولید می شود تا به عنوان گسترش دهنده (یا جایگزینی جزئی) برای سیمان در بنت و 

 تجاری

4663101  تجاری شامل تاجران عمده بازرگانی عمده مصالح ساختمانی و ساختمانی

4669101 شامل جمع آوری و فروش مجدد ضایعات کاغذی قابل بازیافت به منظور تولید محصوالت کاغذی  تجارت کاغذ باطله
جدید، شامل ضایعات کاغذ و ضایعات تولید شده از تولید، بسته بندی و چاپ کاغذ می باشد.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4669102  شامل جمع آوری و تجارت ضایعات فلزات غیرخطرناکی است که پس از استفاده در خانوارها،  بازرگانی ضایعات و ضایعات فلزی
تأسیسات صنعتی و کشاورزی دفع می شود.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4669104  شامل جمع آوری و فروش مجدد کلیه زباله های پالستیکی غیر خطرناک مانند بطری های آب،  بازرگانی زباله پالستیک
جعبه ها، کیسه های خرید، ظروف و ظروف غذا پس از استفاده و دفع توسط خانوارها، 

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4669109  شامل فروش مجدد ضایعات هواپیما و قطعات یدکی مستعمل به دست آمده از برچیدن و خراش  بازرگانی ضایعات هواپیما و قطعات یدکی مستعمل
دادن هواپیماهای قدیمی است.

 إدارة النفايات (بلدية دبي) / هيئة دبي للطيران املدني تجاری

4669112 شامل فروش مجدد زباله های شیشه ای غیر خطرناک جمع آوری شده از منابع مختلف به منظور  بازرگانی ضایعات شیشه ای
بازیافت و تبدیل به محصوالت شیشه ای جدید است.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4669113  شامل فروش ضایعات روغن های آشپزی جمع آوری شده از رستوران ها به منظور بازیافت و  بازرگانی روغن های آشپزی مستعمل
استفاده در تولید صابون و بیودیزل است.

 تجاری

4669114  شامل فروش مجدد ضایعات منسوجات و پارچه ها مانند لباس های آسیب دیده، پرده ها، ملحفه  بازرگانی ضایعات منسوجات و پارچه
های تخت است که از منابع مختلف جمع آوری شده تا بازیافت و بازیافت شوند.

 إدارة النفایات (بلدیة دبی) تجاری

4669117  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل شرکت تجارت ضایعات نظامی

4669208 شامل فروش مجدد مواد شیمیایی میانی مانند رزین ها، ترکیبات، نمک ها، سولفات ها، گوگردها  بازرگانی مواد شیمیایی صنعتی پایه
و سایر مواد مورد استفاده در تولید با ترکیب با مواد دیگر برای تولید رنگ، جوهر، مواد آرایشی، 

 كتاب من القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة السالئف الكيماوية) تجاری

4669209  شامل فروش مجدد حالل ها و ساینده ها برای تمیز کردن تجهیزات و ماشین آالت در کارخانه ها  بازرگانی حالل های صنعتی
و کارگاه ها، یا برای سیستم های تهویه مطبوع مرکزی، باالبرها، بویلرها، و همچنین موتورهای 

 تجاری

4669210  شامل فروش مجدد گازهای بطری مخصوص برای مقاصد پزشکی و درمانی، از جمله گازهای  بازرگانی گاز پزشکی
اکسیژن، استریلیزاسیون و بیهوشی است.

 تجاری

4669211 شامل فروش مجدد گازهای مایع مورد استفاده برای مقاصد صنعتی، مانند جوشکاری کارگاهی،  بازرگانی صنعتی و گاز طبیعی مایع
و گاز برای کارکرد دستگاه های تهویه مطبوع خانگی و یخچال، که شامل گاز طبیعی مایع مورد 

 تجاری

4669212  شامل فروش مجدد محلول هایی است که حاوی رنگ ها و مواد شیمیایی خاصی است که برای  بازرگانی دباغی و مواد رنگرزی
افزودن رنگ به محصوالت نساجی استفاده می شود، همچنین شامل ترکیبات شیمیایی اسیدی 

 تجاری

4669213  تجاری شامل فروش مجدد اسیدها و مواد قلیایی برای تولید سایر محصوالت و ترکیبات صنعتی است. بازرگانی اسید و قلیایی

4669214  تجاری شامل فروش مجدد مواد شیمیایی پردازش عکاسی و کاغذهای چاپ عکس است. بازرگانی مواد پردازش عکاسی

4669215 شامل فروش مجدد گازهای کنترل و اطفاء حریق، فوم ها و آب تصفیه شده مخصوص و همچنین  بازرگانی مواد آتش نشانی
مواد شیمیایی اصلی این مواد می باشد.

 اإلدارة العامة للدفاع املدنی تجاری

4669217  شامل فروش مجدد روغن های غیر خوراکی گیاهی و حیوانی که برای مقاصد صنعتی استفاده  بازرگانی روغن های غیر خوراکی
می شود.

 تجاری

4669218  تجاری شامل فروش مجدد شیشه، فلز، پالستیک، چسب تثبیت کننده چوب، بسته، جعبه، نوار بسته بازرگانی چسب

4669219  شامل فروش مجدد آدامس و چسب برای استفاده مستقیم یا استفاده در تولید ترکیبات شیمیایی  تجارت آدامس و چسب
مختلف، به عنوان مواد برای چسب و لوازم آرایشی.

 تجاری

4669222  شامل فروش مجدد مواد شیمیایی برای کاربردهای مختلف میدان نفتی مانند تولید، تحریک چاه،  بازرگانی مواد شیمیایی میدان نفتی
حفاری و تزریق است.

 تجاری

4669223 شامل فروش مجدد عوامل و محصوالت شیمیایی برای استفاده در ساختمان برای بهسازی و  بازرگانی مواد شیمیایی ساختمانی
عمل آوری بنت قبل و بعد از ریخنت، ضد آب و رطوبت، کوبیدن و چسبندگی، آب بندی درزها، 

 كتاب من القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة السالئف الكيماوية) تجاری

4669226  شامل فروش مجدد محلول ها و مواد شیمیایی برای آزمایش ها و تحقیقات علمی، تجزیه و تحلیل  بازرگانی آزمایشگاهی مواد شیمیایی
آزمایشگاهی، از جمله اسیدهای آلی و غیر آلی، قلیایی، الکل، نمک ها، عناصر ترکیبی، سنگ 

 كتاب من القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة السالئف الكيماوية) تجاری

4669227 شامل فروش مجدد مواد پتروشیمی به دست آمده از تبدیل مشتقات نفت پاالیش شده و طبقه  بازرگانی پتروشیمی
بندی شده به عنوان پتروشیمی های سبک مانند اولوایر، بوتیلن، اتیلن، پروبالن، ترکیبات معطر، 

 تجاری

4669228  شامل فروش مجدد مکمل های اضافه شده به علوفه فرآوری شده، چه با منشاء گیاهی و چه  بازرگانی مکمل های علوفه دام
حیوانی، مانند ویتامین ها، اسیدهای آمینه و سولفات ها.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری

4669230  شامل فروش مجدد مواد شیمیایی است که آب را با کمک به حذف ذرات آلی و معدنی معلق در  بازرگانی مواد شیمیایی تصفیه و تصفیه آب
آب تصفیه می کند، شامل مواد منعقد کننده مانند سولفات آلومینیوم و کلرید آهن است.

كتاب من القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة السالئف ا الكيماوية) تجاری

4669231  شامل فروش مواد رادیواکتیو خطرناک برای انسان و محیط زیست است که در برخورد با آنها  بازرگانی مواد رادیواکتیو
نیاز به رعایت اقدامات سختگیرانه دارد، این مواد شامل اورانیوم، توریم، پلوتونیوم، ید، تکنسیم، 

 تجاری

4669911  شامل فروش مجدد مواد خام مورد استفاده در فرآیندهای مختلف ساخت و صنایع دستی است  بازرگانی مواد اولیه
که تنها پس از انجام مراحل تصفیه، استخراج یا تشکیل، قابل بهره برداری است، آنها شامل 

 تجاری

4690002  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل فروش مجدد مواد و وسایل مورد استفاده در اجرای آتش بازی می باشد. بازرگانی آتش بازی

4690003 بازرگانی کاله و درپوش  تجاری شامل فروش مجدد درب ها و درب های مختلف دهانه بطری ها و ظروف است.

4690004  تجاری شامل فروش مجدد بطری های شیشه ای است که برای نگهداری مایعات استفاده می شود. بازرگانی بطری های شیشه ای

4690005  شامل فروش مجدد مواد غیر فلزی است که دارای خواص مقاومت در برابر دماهای باال هستند و  بازرگانی مواد نسوز ذوب و کوره
در آسترهای کوره ها، کوره ها، زباله سوزها و راکتورها استفاده می شوند.

 تجاری

4690006  شامل فروش مجدد محصوالت مختلف که به طور خاص برای خطوط هوایی ساخته شده اند، از  بازرگانی محصوالت پروازی خطوط هوایی
جمله چرخ دستی های غذا، پتو، حوله، کوسن، کارد و چنگال پالستیکی و فلزی، ظروف و فنجان، 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4690011  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل شرکت بازرگانی ابزار و تجهیزات نظامی

4690013 شامل فروش مجدد پالک های متمایز خودروهای شخصی که از مزایده های انجام شده توسط  تجارت شماره وسایل نقلیه
مرجع صدور مجوز به دست می آید.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4690014  شامل فروش مجدد شماره های متمایز تلفن های همراه به دست آمده از مزایده های انجام شده  تجارت شماره تلفن همراه
توسط مرجع مربوطه می باشد.

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

4690015  شامل فروش مجدد یخ خشک که یک دی اکسید کربن جامد در دمای بسیار پایین است، با  تجارت یخ خشک
داشنت چندین برابر ظرفیت خنک کنندگی یخ معمولی مشخص می شود، در نگهداری مواد غذایی 

 تجاری

4690016 شامل شرکت بازرگانی عتیقه جات معتبر، مصنوعات و آثار هنری  تجاری

4690018  تجاری شامل شرکت تجارت عمومی

4690019  شامل شرکت هایی می شود که به نمایش و تجارت کاالهای منحصر به فرد و خاص مانند عتیقه  بازرگانی کاالهای منحصر به فرد و خاص
جات، قاب، اثاثیه و سایر محصوالت اشتغال دارند، مشروط بر اینکه محصوالت نمایش داده شده 

 تجاری

4690101 شامل شرکت عمده فروشان کاال  تجاری

4690102  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل مجتمع سوپر مارکت عمده فروشی

4690103  تجاری شامل بازرگانان عمده عمده فروشان بازرگانی عمومی

4711001 شرکت های تعاونی شامل تجارت مواد غذایی، پوشاک آماده، اقالم خانگی و سایر مواد مصرفی،  انجمن تعاونی
همچنین سایر فعالیت های انجام شده در همان سایت مانند قصابی، سبزیجات و میوه جات، 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری
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4711002  شامل مجتمع های تجاری درگیر در بازاریابی مواد غذایی تازه، نگهداری شده و کنسرو شده،  سوپر مارکت
ظروف و ابزار خانگی، مواد شوینده و سایر کاالهای مصرفی برای استفاده شخصی.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4711003  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت فروشگاه بقالی

4711004  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروشگاه فروشگاه مینی

4711005 شامل مغازه های کوچکی که در آسیاب غالت، ادویه جات و قهوه برای دیگران یا آسیاب کردن و  فروشگاه سنگ زنی
بسته بندی در بسته های مصرفی کار می کنند، این مغازه های کوچک هستند که نمی توان آنها 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

4711006  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه سوخاری

4711007  تجاری شامل انجمن های تعاونی تجارت محصوالت صنعتی محلی و صنایع دستی است. تعاونی صنعتی

4711008  تجاری شامل شرکت های تعاونی درگیر در بازاریابی محصوالت کشاورزی محلی است. تعاونی های کشاورزی

4711009 شامل قایق های مجهز به فروشگاه های کوچک برای فروش تنقالت، نوشیدنی ها، هدایا، مجالت  فروشگاه مینی شناور
و روزنامه ها و برخی کاالهای شخصی و ملزومات است، در حالی که چنین قایق هایی در امتداد 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4719001  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل شرکت فروشگاه بزرگ

4721001  شامل فروش مجدد سبزیجات و میوه های تازه ارگانیک و غیر ارگانیک قبل از هر گونه فرآیند  تجارت سبزیجات و میوه جات
خشک کردن یا کنسرو کردن است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721002  شامل فروش مجدد شیر تازه و نگهداری شده، اعم از مایع، پودری یا تغلیظ شده، همچنین  بازرگانی لبنیات
لبنیات از جمله پنیر، کره، خامه و غیره، معموالً خام، کنسرو شده یا کنسرو شده.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721003 تجارت تخم مرغ  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد تخم مرغ و پرندگان برای مصرف یا جوجه کشی.

4721004  شامل فروش مجدد گوشت گاو تازه، سرد شده یا منجمد، گوسفند، اعم از ارگانیک یا غیر  تجارت گوشت تازه، سرد و منجمد
ارگانیک، مشروط بر اینکه هیچ فرآیند تبدیلی انجام نشده باشد، همچنین شامل چرخ کردن، خرد 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721006  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد ماهی تازه و جانوران دریایی، اعم از کامل یا تکه تجارت ماهی تازه و حیوانات دریایی

4721007  شامل فروش مجدد انواع ماهی ها و غذاهای دریایی منجمد، مانند حلزون، میگو، الک پشت  تجارت ماهی منجمد و غذاهای دریایی
های دریایی و سایر غذاهای دریایی مصرفی، پس از بسته بندی در کیسه های پالستیکی یا 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721008  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد ماهی شور، خشک یا دودی و غذاهای دریایی است. تجارت ماهی شور و کنسرو شده و غذاهای دریایی

4721011 شامل فروش مجدد طیور منجمد مانند مرغ، کبوتر، اردک، مشروط بر اینکه فرآیند تبدیل انجام  بازرگانی مرغ منجمد
نشده باشد.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721012  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد دانه های قهوه، چه به صورت فله و چه در بسته های مصرفی. تجارت قهوه

4721013  شامل فروش مجدد محصوالت نانوایی تازه، منجمد یا خشک، مانند نان، رول، شیرینی، کیک،  بازرگانی نان و محصوالت نانوایی
پای، تارت، سوخاری، محصوالت میان وعده، بیسکویت، کراکر، و چوب شور.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721014  شامل فروش مجدد انواع شیرینی های طعم دار، به صورت فله، بسته بندی شده یا روکش شده،  بازرگانی شیرینی و شکالت
شامل کاغذ خوراکی طبیعی برای ایجاد تصاویر از پیش چاپ شده بر روی محصوالت مختلف 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721015  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد شیرینی ها به صورت پرکننده متفاوت و آماده برای مصرف است. تجارت قنادی

4721016 شامل فروش مجدد مکمل بازرگانی مکمل های غذایی  تجاری

4721017  شامل فروش مجدد غذای کودک، مانند شیر مایع یا پودر شده، نوشیدنی ها، آب میوه ها و سایر  بازرگانی غذای کودک
غذاهای خشک یا مایع است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721018  شامل فروش مجدد عسل خام، تصفیه شده، تصفیه شده و بطری شده، همچنین ژل رویال، گرده  بازرگانی لوازم جانبی عسل و زنبورستان
گل، بره موم و همچنین کندو، ورقه موم زنبور عسل، دستگاه عسل گیر و سایر لوازم جانبی 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721019  شامل فروش مجدد یخ در بلوک ها و انواع لوله ای برای استفاده در ذخیره سازی و پردازش  تجارت یخ
مواد غذایی، تولید مواد شیمیایی، اختالط بنت است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721020 شامل فروش مجدد سبزیجات و میوه های خشک شده از طریق آفتاب، یا از طریق خشک کن یا  بازرگانی سبزیجات خشک و میوه
دستگاه های خشک کن، مانند انجیر، آناناس، هلو، زردآلو است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721022  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد انواع خرما اعم از نرم، نیمه ترد یا ترد می باشد. تجارت خرما

4721029  شامل فروش مجدد چربی های بسته بندی شده و روغن های گیاهی و حیوانی طبیعی و  بازرگانی قیمه و روغن نباتی
مصنوعی، همچنین روغن های گیاهی بطری شده مانند ذرت، زیتون، آفتابگردان، سویا و روغن 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721030  شامل فروش مجدد ادویه جات خشک، بسته بندی شده یا نگهداری شده، چه به صورت خام یا  تجارت ادویه جات ترشی جات
پس از برشته، آسیاب، مخلوط یا بسته بندی شده است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721032  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد سبزیجات، میوه بازرگانی مواد غذایی کنسرو شده و کنسرو شده

4721035 شامل فروش مجدد طعم دهنده ها و عصاره های میوه مورد استفاده در فرآوری مواد غذایی،  بازرگانی طعم و عطر .
همچنین عطرهای مورد استفاده در تولید مواد معطر و محصوالت پاک کننده است.

 تجاری

4721036  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد چای چه به صورت فله و چه در بسته بندی مصرفی می باشد. تجارت چای

4721037  شامل فروش مجدد تنقالت بسته بندی شده در کیسه ها یا بسته های خوب بسته شده، مانند  تجارت اسنک
چیپس سیب زمینی یا توپ های پنیر و غیره.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721038  شامل فروش مجدد شکر، چه در بسته بندی های فله ای یا مصرفی، در بسته های کوچک یا در  تجارت شکر
مکعب های کوچک است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721039  شامل فروش مجدد انواع آجیل مانند پسته، بادام و بادام زمینی، اعم از خام و یا پس از پوست  تجارت آجیل
کندن، فرآوری، برشته کردن، نمک زدن یا بسته بندی در بسته های در بسته برای مصرف می 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721040  شامل فروش مجدد طیور مانند مرغ، کبوتر، اردک، خرگوش و سایر پرندگان، همچنین کشتار،  تجارت طیور
تمیز کردن و آماده سازی برای مصرف می باشد.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721041 شامل فروش مجدد گیاهان خام و خشک شده، گیاهان دارویی و میوه بازرگانی گیاهان طبیعی  تجاری

4721043  شامل فروش مجدد آرد قهوه ای و سفید برای تهیه نان، پای، بیسکویت، کیک، شیرینی و غیره  بازرگانی آرد
است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721044  شامل فروش مجدد محصوالت لبنی مانند شیر و خامه و ترکیب با میوه ها یا سایر مواد و طعم  بازرگانی بستنی
دهنده ها است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721045  شامل فروش مجدد نمک تصفیه شده برای نمک زدن و نگهداری مواد غذایی و همچنین دباغی  تجارت نمک
کردن پوست حیوانات و نمک زدن ماهی است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721101  شامل فروش مجدد مواد غذایی و نوشیدنی های ارگانیک و غیر ارگانیک است که می تواند به  بازرگانی مواد غذایی و آشامیدنی
عنوان غذای مصرفی انسان مورد استفاده قرار گیرد، از جمله میوه ها و سبزیجات تازه یا کنسرو 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4721102  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد سیب زمینی تازه پس از دسته بندی، تمیز کردن و بسته بندی می شود. تجارت سیب زمینی

4722001 بازرگانی نوشابه و آب گازدار  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری شامل فروش مجدد آب گازدار شیرین و طعم دار و همچنین آب گازدار ساده است.

4722002  شامل فروش مجدد سبزیجات و آب میوه های ارگانیک و غیر ارگانیک، اعم از مایع، خشک یا  تجارت آبمیوه
تغلیظ شده.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4722004  شامل فروش مجدد آب معدنی چشمه ها و چاه های معدنی پس از تصفیه و بسته بندی و  بازرگانی آب بطری
همچنین آب استخراج شده از بخار آب هوای مرطوب

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

4723001  از جمله فروش سیگار در خواربارفروشی ها و سوپرمارکت ها، این گونه محصوالت باید بر  فروش سیگار
اساس شرایط و ضوابط و مشخصات مراجع ذیصالح و بر اساس قوانین حاکم مربوطه تولید و 

 مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) تجاری

4723002 شامل فروش مجدد پیپ دود، نگهدارنده پیپ، نرگیل (پیپ آب)، فندک، سینی خاکستر، جعبه  بازرگانی وسایل گرمایشی سیگار و تنباکو
کبریت، جعبه تنباکو و سایر ملزومات سیگاری ها، همچنین شامل اجاره نرگیل، همچنین دستگاه 

 تجاری

4723003  مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) تجاری شامل فروش مجدد برگ تجارت تنباکو

4723004  مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) تجاری شامل فروش مجدد سیگارهای الکترونیکی است که دستگاه تجارت سیگار الکترونیکی و لوازم جانبی

4730001 شامل جایگاه هایی است که محصوالت سوختی مانند بنزن، دیزل و روان کننده ها را به طور  پمپ بنزین
مستقیم به مصرف کنندگان می فروشند.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية كتاب من اينوك / إمارات تجاری

4730002  شامل فروش مجدد مواد روان کننده مبتنی بر روغن با ویسکوزیته باال است که برای کاهش  بازرگانی روان کننده و گریس
اصطکاک در قسمت های کاری یک مکانیسم به منظور محافظت در برابر سایش و انتقال حرارت 

 تجاری
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4730003  مطلوب موافقة هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت خدمات تحویل سوخت و سوخت رسانی خودرو

4730004  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت حمل و نقل و توزیع سوخت دیزل

4741001 از جمله فروش مجدد دستگاه ماشین حساب و بازرگانی قطعات یدکی  تجاری

4741002  تجاری شامل فروش مجدد ماشین بازرگانی ماشین تحریر، فتوکپی و لوازم یدکی

4741003  تجاری شامل فروش مجدد رایانه بازرگانی کامپیوتر و تجهیزات جانبی

4741004 بازرگانی نرم افزار سیستم های کامپیوتری و تجهیزات ارتباطی  شامل فروش مجدد مجموعه نرم افزارهای کاربردی و مستندات آن مربوط به رفع نیازها و 
مشکالت کاربر است و در حوزه های مختلف پزشکی، حسابداری و مهندسی قابل اجرا است، 

 تجاری

4741006  شامل فروش مجدد نوار، CD-ROM، روبان، جوهر چاپگر، کاغذ و سایر ملزومات مورد استفاده  بازرگانی نیازمندی های کامپیوتر و داده پردازی
در عملیات کامپیوتر و ذخیره سازی داده ها می باشد.

 تجاری

4741007  شامل فروش مجدد لوازم جانبی الکتریکی کامپیوتر مانند توزیع کننده ها، سوئیچ ها،  بازرگانی لوازم برقی کامپیوتر
سرکوبگرها و پشتیبان های باتری و کابل ها و کانکتورها

 تجاری

4741009 شامل فروش مجدد تجهیزات برای انتقال صدا، داده، منت، صدا و تصویر با استفاده از  تجارت تلفن و تجهیزات مخابراتی سیمی
زیرساخت های مخابراتی سیمی، از جمله دستگاه های تلفن و تجهیزات ارتباطی (اینترکام)، 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

4741010  شامل فروش مجدد تجهیزات برای انتقال صدا، داده، منت، صدا و تصویر با استفاده از  بازرگانی تجهیزات مخابراتی بی سیم
زیرساخت های مخابراتی بی سیم، از جمله واحدهای تلفن همراه و ثابت، دستگاه های ماساژور 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

4741011 شامل فروش مجدد تلفن های همراه که تماس های تلفنی برقرار می کنند و دریافت می کنند،  تجارت موبایل و لوازم جانبی
عالوه بر خدمات متنوعی مانند پیامک، ایمیل، دسترسی به اینترنت، بازی و عکاسی، شامل فروش 

 تجاری

4741012  شامل فروش ماژول هویت مشترک (SIM) صادر شده توسط شرکت های مخابراتی برای ذخیره  تجارت سیم کارت
اطالعات مشترک عالوه بر خدماتی است که کاربر به آنها دسترسی دارد.

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

4741014  شامل فروش مجدد تجهیزات پارازیت که با ارتباطات بی سیم تداخل می کند، مانند تلفن های  بازرگانی تجهیزات پارازیت
.GSM بی سیم و تکرار کننده های

 تجاری

4741015 شامل فروش مجدد تجهیزات برای راه تجارت تجهیزات رمزگذاری  تجاری

4741016  شامل فروش مجدد مجموعه نرم افزارهای کاربردی برای پارازیت یا تداخل در ارتباطات بی سیم  تجارت نرم افزار جمینگ
مانند تماس های تلفن همراه، تلفن های بی سیم و تکرار کننده های GSM، پیام های متنی، 

 تجاری

4741017  تجاری شامل فروش مجدد نرم تجارت نرم افزار رمزگذاری

4741018 شامل فروش مجدد روبات بازرگانی رباتیک و ماشین های هوشمند  تجاری

4741021  شامل فروش مجدد تجهیزات و سیستم های مورد استفاده در شبکه های مخابراتی ثابت و سیار  بازرگانی تجهیزات مخابراتی
شامل صرافی ها، تابلوهای سوئیچ مرکزی و مینی سوئیچ بردهای مستقر در مجتمع های 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

4741022 شامل فروش مجدد سیستم تجارت تجهیزات دریافت ماهواره  تجاری

4742001  شامل فروش مجدد تجهیزات الکترونیکی سمعی و بصری، شامل دستگاه های رادیویی،  بازرگانی سمعی و بصری، تجهیزات ضبط و لوازم جانبی
گرامافون، دستگاه های تلویزیونی و ویدئویی با بلندگوهای بلند، پروژکتورهای سینمایی، 

 تجاری

4742002 شامل فروش مجدد دوربین بازرگانی تجهیزات رادیو، تلویزیون، سینما و تئاتر  تجاری

4742005  ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم ها و 
بازرگانی قطعات یدکی

 شامل فروش مجدد ایستگاه های شارژ عمومی مورد استفاده برای تامین انرژی الکتریکی برای 
شارژ مجدد وسایل نقلیه الکتریکی که از برق به جای بنزین معمولی استفاده می کنند، اعم از 

 تجاری

4751001  شامل فروش مجدد منسوجات و پارچه های مورد استفاده برای خیاطی و پوشاک مد یا ساخت  بازرگانی نساجی
لباس های آماده است.

 تجاری

4751002 بازرگانی چادر، سوله و برزنت  تجاری شامل فروش مجدد چادرها و سوله

4751003  شامل فروش مجدد نخ های خیاطی، دکمه ها و سوزن ها، و همچنین نخ های طالیی و نقره ای  بازرگانی ملزومات خیاطی و گلدوزی
گلدوزی، املاس های ریز، روبان های رنگی و موارد دیگر است.

 تجاری

4751004  شامل فروش مجدد پتو و ملحفه خانگی، از جمله روتختی، روکش مبلمان، روتختی، حوله، بالش،  بازرگانی پتو، حوله و ملحفه
کوسن و روکش و سایر محصوالت مشابه است.

 تجاری

4751014 شامل فروش مجدد پارچه های پرچم، کاغذ، پالستیک یا وینیل، همچنین، میله های پرچم ساخته  تجارت پرچم و میله پرچم
شده از فوالد، آلومینیوم، الیاف شیشه و چوب، شامل سایر لوازم جانبی مربوط به پرچم ها و میله 

 تجاری

4751015  شامل فروش مجدد انواع نخ ها برای خیاطی و گلدوزی پوشاک، پرده، پارچه فروشی و اثاثه یا  بازرگانی نخ و نخ
لوازم داخلی، همچنین شامل نخ های پنبه و پشم مورد استفاده در صنایع بافندگی و ریسندگی 

 تجاری

4752001  شامل فروش مجدد چوب قبل از برش در تخته ها، میله ها یا بلوک ها برای استفاده در ساخت و  تجارت الوار
ساز یا صنعت است.

 تجاری

4752002  شامل فروش مجدد سیمان خام و پیش ساخته و گچ، گچ و محصوالت سیمانی تحت فعالیت های  بازرگانی سیمان و گچ
09-5143 و 10-5143 مربوط به این فعالیت نمی باشد.

 تجاری

4752003 شامل فروش مجدد میله های فوالدی است که معموالً به عنوان یک وسیله کششی در سازه های  بازرگانی میله های فوالدی آرماتور
بنت مسلح استفاده می شود که بنت را در حالت فشرده نگه می دارد.

 تجاری

4752004  شامل فروش مجدد لوازم بهداشتی، دستشویی، وان حمام، مجموعه جکوزی، شیرهای  بازرگانی لوازم بهداشتی
دستشویی، لوله های حمام، لوازم حمام و آشپزخانه (به استثنای مبلمان)، و همچنین لوله های 

 تجاری

4752005  ساخته شده از الیاف فلزی، پالستیکی یا تقویت شده ثابت در تاسیسات مسکونی، تجاری یا  بازرگانی مخازن و سیلوها
صنعتی برای آب، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی یا مایعات دیگر، همچنین، غالت، سیلوهای 

 تجاری

4752006  شامل فروش مجدد سیم های برق، کابل ها، جعبه های مونتاژ، تابلوهای توزیع، تیرها، کابل ها،  بازرگانی اتصاالت برق
کانال ها و سیم های ارتباطی است. (دستگاه های سنجش مربوطه در زیر 5150-11 فهرست 

 تجاری

4752007 شامل فروش مجدد آجرهای مورد استفاده در آجرهای ساختمانی و ساختمانی ساخته شده از  بازرگانی آجر
آهک، آجر، شیشه یا هر ماده دیگری است.

 تجاری

4752009  تجاری شامل فروش مجدد انواع مرمرها و سنگ بازرگانی سنگ مرمر و سنگ های طبیعی

4752011  شامل فروش مجدد انواع کاشی، موزاییک، سرامیک، کاشی سیمانی و درهم تنیده، کاشی مرمر،  بازرگانی مصالح کاشی و کفپوش
کاشی گرانیت و بازالت، همچنین مواد کفپوش ساخته شده از الستیک، پالستیک، چوب یا الیاف 

 تجاری

4752012  تجاری شامل فروش مجدد آبگرمکن های خانگی که با برق و انرژی خورشیدی کار می کنند. بازرگانی آبگرمکن

4752013  تجاری شامل فروش مجدد سقف های کاذب ساخته شده از آلومینیوم، گچ، پالستیک، چوب و غیره. معامالت سقف کاذب

4752014 شامل فروش مجدد کلیه محصوالت سیمانی تولیدی به جز آنچه در این کالس آمده است. بازرگانی محصوالت سیمانی  تجاری

4752015  شامل فروش مجدد زیور آالت تزئینی گچی، ماکت، ستون، لوازم جانبی معماری، پانل های  بازرگانی محصوالت گچ
روکش، عایق، گلدان گل

 تجاری

4752016  شامل فروش مجدد درهای چوبی یا چوبی، پنجره ها، نرده های راه پله، پنجره ها، سقف های  بازرگانی مصنوعات چوبی
کاذب، دکوراسیون داخلی و سایر محصوالت چوبی است.

 تجاری

4752019  شامل فروش مجدد چکش، سوهان، اسکنه، انبر، میله های جوشکاری، و همچنین سایر سخت  کارگاه بازرگانی سخت افزار و ابزار
افزارها و ابزارهای مورد استفاده در نجاری، آهنگری و کارگاه های خودرو می باشد.

 تجاری

4752020  تجاری شامل فروش مجدد لوله بازرگانی لوله و اتصاالت

4752021 شامل فروش مجدد شن، شن و سنگ برای ساخت و ساز ساختمان و تعمیر و نگهداری. بازرگانی شن و ماسه و سنگ  تجاری

4752022  شامل فروش مجدد شیشه برای تثبیت در درها و پنجره ها برای روشن کردن فضاها و اتاق های  بازرگانی شیشه و آینه
بسته و همچنین استفاده در پارتیشن های داخلی و روکش های خارجی.

 تجاری

4752023  شامل فروش مجدد درب های آلومینیومی، فوالدی یا مسی، پنجره ها، بالکن ها، راه پله ها، نرده  بازرگانی محصوالت فلزی ساختمان
ها، شبکه های پنجره و نرده های باغ، پانل های روکش، دکوراتورها، روکش منهول ها و هر 

 تجاری

4752024  شامل فروش مجدد سیم ها و کابل های اتصال عایق و غیر عایق مورد استفاده در هادی های  بازرگانی سیم و کابل
الکتریکی، خطوط تلفن و کابل ها می باشد.

 تجاری

4752025  شامل فروش مجدد تزئینات فایبرگالس، لوله ها، مخازن، و همچنین فایبرگالس خام برای تولید  بازرگانی محصوالت فایبر گالس
محصوالت مختلف است.

 تجاری

4752026 شامل فروش مجدد مواد و محصوالت دکوراسیون داخلی و خارجی و همچنین طراحی داخلی  بازرگانی مواد دکوراسیون و پارتیشن
منزل و ادارات از جمله حکاکی های گچی، پارتیشن های چوبی و سیمانی، یراق آالت 

 تجاری

4752028  شامل فروش مجدد قاب های موقت لوله های فلزی یا مواد دیگر است که برای حمایت از افراد و  بازرگانی داربست
مصالح در ساخت و ساز یا تعمیر ساختمان ها استفاده می شود.

 تجاری
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4752029  شامل فروش مجدد بنت است که در یک کارخانه یا بچینگ پالنت، طبق دستور العمل تنظیم شده،  بازرگانی بنت آماده
تولید می شود و سپس توسط میکسرهای نصب شده روی کامیون ها به محل کار تحویل می 

 تجاری

4752030  شامل فروش مجدد حصار و سیم خاردار برای جلوگیری از عبور از تاسیسات صنعتی و  بازرگانی نرده و سیم خاردار
کشاورزی، فرودگاه ها، تاسیسات نظامی.

 تجاری

4752031 شامل فروش مجدد پارچه ها و الیاف ساخته شده از مواد طبیعی، مصنوعی یا مصنوعی یا فلزی  پارچه و الیاف ویژه برای تجارت ساختمانی
است که برای فرآیندهای ساخت و ساز تخصصی استفاده می شود، مانند قالب گیری و قالب 

 تجاری

4752032  شامل فروش مجدد محصوالت پالستیکی یا فایبرگالس و ملزومات پروژه های ساختمانی و  بازرگانی درب و پنجره و سایر محصوالت ساختمانی پالستیکی
ساختمانی مانند، درها، پنجره ها، ورق های روکش فلزی، پارتیشن ها، تزئینات پالستیکی، توری 

 تجاری

4752033  تجاری شامل فروش مجدد مدل بازرگانی ملزومات ماکت و مدل های ساختمانی

4752034 شامل فروش انواع مصالح، ملزومات و ابزاری که در مصارف مختلف ساختمانی و ساختمانی  بازرگانی مصالح ساختمانی و ساختمانی
مورد استفاده قرار می گیرد، مانند سنگ مرمر، کاشی، مصنوعات سیمانی، مصنوعات چوبی، 

 تجاری

4752035  شامل فروش مجدد رنگ ها و رنگ هایی است که به صورت مایع یا پودر هستند و در رنگ آمیزی  بازرگانی رنگ و الک
ساختمان ها، اتومبیل ها، کشتی ها، مبلمان و غیره استفاده می شوند، همچنین مواد و پودرهای 

 تجاری

4752036  شامل فروش مجدد ابزار باغبانی و پرستاری، از جمله جابجایی خاک، برش درختان، کاشت،  بازرگانی ابزار کشاورزی
گرده افشانی نخل، شلنگ های آبیاری، گلدان های گل، سبدهای میوه، همچنین سلول های 

 تجاری

4752037 شامل فروش مجدد بیل های ساختمانی و ساختمانی، ماتک ها، روکش ها، اعم از اینکه تمام یا  تجارت سخت افزار و ابزار ساختمان
بخشی از آن از چوب یا پالستیک ساخته شده باشد.

 تجاری

4752038  شامل فروش مجدد ظروف فلزی برای ذخیره و حمل و نقل آب، فرآورده های نفتی، مواد شیمیایی  بازرگانی بشکه و بشکه فلزی
و سایر مایعات است.

 تجاری

4752039  تجاری شامل فروش مجدد قوطی ها و ظروف فلزی برای توزیع یا نگهداری کاال می باشد. بازرگانی قوطی و ظروف فلزی

4752041  شامل فروش مجدد قالب های دقیق برای قالب گیری فلزی یا پالستیکی برای ساخت محصوالت  معامالت قالب دقیق
فلزی یا پالستیکی است.

 تجاری

4752042  شامل فروش مجدد تابلوهای راهنما در خیابان ها، جاده ها و میادین عمومی برای راهنمایی  تجارت عالئم راهنمایی و رانندگی
خودروها و عابران پیاده، اعم از تمام یا جزئی غیرفلزی، همچنین عالئم راهنمایی و رانندگی در 

 تجاری

4752043  شامل فروش مجدد طناب های فلزی مورد استفاده در کشیدن و بلند کردن اجسام و مصارف  بازرگانی طناب فلزی
صنعتی است.

 تجاری

4752044 شامل فروش مجدد کانتینرهای با ابعاد مختلف برای ذخیره و انتقال بار از یک روش حمل و نقل  بازرگانی کانتینر بار
به دیگری، کشتی ها، هوایی، ریلی و کامیون های نیمه تریلر می باشد.

 تجاری

4752045  شامل فروش مجدد خانه های پیش ساخته دائمی یا موقت ساخته شده از چوب، سیمان، فوالد یا  بازرگانی خانه های پیش ساخته
هر ماده دیگر و سایر قطعات و ملزومات فلزی سازه ای مرتبط و غیره است.

 تجاری

4752046  شامل فروش مجدد استخرهای ساخته شده از بنت، فلز، پالستیک و فایبرگالس است و برای شنا  بازرگانی استخرهای شنا
یا تفریحات مبتنی بر آب یا آموزش نجات غریق، از جمله استخرهای املپیک، و استخرهای نصب 

 تجاری

4752048  شامل فروش مجدد جوهرهای چاپ به صورت پودر، خمیر یا مایع، به اضافه کارتریج های  بازرگانی جوهر و مواد چاپ
تزریقی مورد استفاده در دستگاه های فکس، دستگاه های کپی عکس و چاپگرهای کامپیوتری 

 تجاری

4752051 شامل فروش مجدد عایق ها و ملزومات مورد استفاده به عنوان ضد رطوبت، درزگیرهای آب، ضد  بازرگانی عایق و مواد حفاظتی
آفتاب یا حرارت تولید شده، محفظه های صوتی، عایق های لرزش، ضد رادیاتورها، عایق های 

 تجاری

4752054  شامل فروش مجدد درب های فلزی، چوبی یا شیشه ای ضد حریق که پس از گذراندن آزمون  بازرگانی درب ضد حریق
مقاومت حرارتی باال توسط مراجع ذیصالح تایید شده و از انتشار شعله و دود جلوگیری می کند، 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری

4752055 شامل فروش مجدد و نصب چربی تجارت تله چربی  تجاری

4752056  شامل واحدهای فروش مجدد مورد استفاده در تهویه تاسیسات مسکونی و ادارات مانند پنکه  بازرگانی هواکش و فن
های برقی و هواکش ها و همچنین کانال ها، برج ها، دودکش های تهویه، دودکش ها و صدا خفه 

 تجاری

4752057  شامل فروش مجدد قیر و آسفالت حاصل از تقطیر نفت برای استفاده در سنگفرش جاده ها و  بازرگانی قیر و آسفالت
ضد آب و رطوبت در ساختمان ها می باشد.

 تجاری

4752058  شامل فروش مجدد بلوک های نیمه ساخته شده، پارتیشن ها، پانل ها، میله ها یا شمش ها برای  بازرگانی محصوالت پایه فوالدی
مصارف مختلف است.

 تجاری

4752059 شامل فروش مجدد بلوک ها، پارتیشن ها، پانل ها، میله ها، یا شمش های ساخته شده از سایر  بازرگانی محصوالت پایه فلزی غیر آهنی
فلزات غیر آهنی، از جمله آلومینیوم، مس یا روی برای مصارف مختلف است.

 تجاری

4752060  شامل فروش مجدد سنگ معدن های اساسی طال، نقره، پالتین و سایر فلزات گرانبها در شرایط  بازرگانی فلزات گرانبها غیر تولیدی
پیش استخراج، یا به صورت شمش، بلوک، نخ یا تراشه در تولید پیش فرم.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4752061  شامل فروش مجدد راه آهن برای نصب جرثقیل بر روی آن به منظور استفاده در حمل و نقل کاال  بازرگانی ریل جرثقیل و لوازم جانبی تعمیر
در محوطه های کاال یا برای کارهای بازیابی تصادفات.

 تجاری

4752062  شامل فروش مجدد آلیاژها برای تولید صفحات فوالدی، تیرهای سازه ای، ستون ها، نبشی ها،  بازرگانی آلیاژهای فلزی
لوله های بدون درز و جوش داده شده است.

 تجاری

4752063  شامل مخازن تحت فشار فروش مجدد است که برای ذخیره گازها در فشار اتمسفر باالتر برای  بازرگانی سیلندر گاز
مصارف صنعتی و پزشکی خانگی استفاده می شود.

 تجاری

4752064 شامل فروش مجدد سیم های فلزی برای مصارف مختلف، در ساخت و سازها یا به عنوان واسطه  بازرگانی مفتول فلزی
تولید می باشد.

 تجاری

4752065  شامل فروش مجدد تیرهای روشنایی برقی ساخته شده از فلز، بتون یا چوب برای روشنایی جاده  بازرگانی تیرهای روشنایی
ها، خیابان ها و پارک ها می باشد.

 تجاری

4752066  شامل فروش مجدد مصالح و مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست برای ساخت ساختمان  ساختمان سبز بازرگانی مصالح ساختمانی
های سبز است. ساختمان

 تجاری

4752067  کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری شامل فروش مجدد مواد روکش فلزی و عایق مقاوم و مقاوم در برابر آتش، پارتیشن، آجر، رنگ. بازرگانی لوله های آتش نشانی

4752068  کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری شامل فروش مجدد مواد روکش فلزی و عایق مقاوم و مقاوم در برابر آتش، پارتیشن، آجر، رنگ. بازرگانی مواد مقاوم در برابر آتش و بازدارنده

4752069 شامل فروش مجدد دستگیره درب و پنجره آهن آالت فوالدی و مسی، قفل و کلید ثابت، اتصاالت  بازرگانی آهن آالت
درب و ملزومات بسته شدن درب می باشد.

 تجاری

4752070  شامل فروش مجدد دستگاه بست مکانیکی یا الکترونیکی است که توسط یک جسم فیزیکی آزاد  تجارت قفل و کلید
می شود، مانند کلید، کارت کلید، اثر انگشت، نشانه امنیتی.

 تجاری

4752071  شامل فروش مجدد پشم سنگ ساخته شده از مواد معدنی طبیعی یا مصنوعی و پرس شده به  بازرگانی پشم سنگ
صورت صفحات، رول ها، پانل هایی که به عنوان عایق حرارت و جاذب صدا و به عنوان بازدارنده 

 تجاری

4752072  تجاری شامل طبقه فروش مجدد شامل یک چارچوب فلزی شبکه تجارت طبقه کامپیوتر با دسترسی باال

4752073 شامل فروش مجدد و اجاره ظروف برای جمع آوری زباله و زباله از مکان های عمومی و همچنین  بازرگانی ظروف جمع آوری زباله و زباله
از تاسیسات تجاری و صنعتی مسکونی.

 تجاری

4752201  شامل فروش مجدد مواد شیمیایی با چگالی باال یا کم (پالستیک) برای تولید محصوالت  بازرگانی مواد اولیه پالستیک و نایلون
پالستیکی، نایلون و پی وی سی، اعم از گرانول یا پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استایرن یا موارد 

 تجاری

4752202  تجاری شامل فروش مجدد مواد شیمیایی اسفنج مصنوعی یا اسفنج کامالً تولید شده است. بازرگانی اسفنج صنعتی

4752203  شامل فروش مجدد الستیک طبیعی و مصنوعی برای استفاده در تولید مانند الستیک، کمربند،  تجارت الستیک
کفش کیف، اسفنج مصنوعی.

 تجاری

4752204  شامل فروش مجدد کیسه ها و طناب های ساخته شده از الیاف طبیعی، کتان، پالستیک یا مواد  بازرگانی طناب، گونی و کیف جوت
دیگر است.

 تجاری

4752205 شامل فروش مجدد کاغذهای ساخته شده از مواد طبیعی، نیمه مصنوعی یا بازیافتی و تنظیم  تجارت کاغذ
شده به صورت رول، فویل و ورق های کارتن برای مصارف تجاری و صنعتی مانند روزنامه، چاپ، 

 تجاری

4752206  تجاری شامل فروش مجدد مواد مرتبط با اثاثه یا لوازم داخلی مانند پارچه، چرم، روکش دکمه بازرگانی لوازم اثاثه یا لوازم داخلی

4752207  شامل فروش مجدد ظروف پالستیکی و کیسه های مورد استفاده در فروشگاه های تجاری برای  بازرگانی کیسه و ظروف پالستیکی
بسته بندی است.

 تجاری

4752208  شامل تجارت پنبه خام قبل از انجام هر گونه فرآیند صنعتی یا تبدیلی به منظور رفع نیازهای  بازرگانی پنبه و الیاف طبیعی
مختلف صنعتی و تجاری، همچنین کتان، جوت، کنف و سایر الیاف طبیعی است.

 تجاری

4752209 شامل فروش مجدد ورق های ساخته شده از پالستیک یا مواد مشابه مانند پی وی سی،  بازرگانی ورق های پالستیک
فایبرگالس یا اکریل برای استفاده در صنعت یا ساخت و ساز در پوشش نما، پارتیشن بندی، 

 تجاری

4753001  تجاری شامل فروش مجدد فرش دستباف شرقی می باشد. بازرگانی فرش شرقی

4753002  تجاری شامل فروش مجدد انواع فرش از جمله قطعات ماشینی دکور موکت و دکور می باشد. بازرگانی فرش

4753004  تجاری شامل فروش مجدد پارچه های مختلف برای پرده و اثاثه یا لوازم داخلی می باشد. بازرگانی پارچه های پرده و اثاثه یا لوازم داخلی
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4753005  شامل فروش مجدد پرده های لت فلزی است که از لت های افقی زیادی تشکیل شده و به نور  بازرگانی پرده فلزی
متصل شده اند تا اجازه عبور نور از بین لت ها را بدهد.

 تجاری

4753006  شامل فروش مجدد کاغذ دیواری در طرح های مختلف برای پوشاندن ترک ها و تزئین دیوارهای  بازرگانی کاغذ دیواری
داخلی در اماکن مسکونی و تجاری می باشد.

 تجاری

4759001 شامل فروش مجدد تخت های خانگی، سرویس خواب، کمد، مبل و صندلی، میز و لوازم مورد  بازرگانی مبلمان منزل
نیاز، آینه، چوب لباسی، همچنین مبلمان هتل ها و رستوران ها به طور کامل یا جزئی از چوب، 

 تجاری

4759003  شامل فروش مجدد لوسترهای مختلف خواه انواع لوکس با پوشش فلزات گرانبها و تزئین شده با  بازرگانی لوستر
کریستال و یا انواع معمولی که با فلزات دیگر روکش شده و با شیشه تزئین شده اند.

 تجاری

4759004  شامل فروش مجدد المپ های روشنایی، المپ های سقفی تزئینی (به جز لوسترهای کریستالی)  بازرگانی نورپردازی و لوازم جانبی
کلیدها و پریزهای کلید. این همچنین شامل زنگ برق، نورافکن، باغ و دستگاه روشنایی خانه 

 تجاری

4759005  تجاری شامل فروش مجدد قاشق و چاقو و سایر سینی بازرگانی کارد و چنگال و ظروف نقره

4759007 بازرگانی ظروف خانگی  شامل فروش مجدد ظروف مختلف خانگی ساخته شده از فلز، شیشه، پالستیک، کریستال، خاک 
رس، سرامیک یا چوب، از جمله کاسه، بشقاب، فنجان، و سایر اقالم آماده سازی غذا، به جز 

 تجاری

4759008  شامل فروش مجدد سیستم های تهویه مطبوع مرکزی و پنجره ای و همچنین واحدهای اسپلیت،  بازرگانی تهویه مطبوع
خواه با سیستم تهویه مطبوع مرکزی عمومی مرتبط باشند یا نباشند، همچنین محصوالت خنک 

 تجاری

4759009  تجاری شامل فروش مجدد ظروف خانگی و آثار هنری ساخته شده از سرامیک یا ظروف چینی است. بازرگانی سرامیک و ظروف چینی

4759010  شامل فروش مجدد دستگاه های الکتریکی که توان الکتریکی را به امواج رادیویی برای استفاده  تجارت آننت
در پخش رادیو و تلویزیون، گیرنده های مخابراتی، شبکه های کامپیوتری بی سیم، رادار تبدیل 

 تجاری

4759011 از جمله فروش مجدد آالت موسیقی الکترونیکی و معمولی مانند زهی، بادی، سازهای کوبه ای،  بازرگانی آالت و لوازم موسیقی
پیپ، آکاردئون، ارگ، از جمله قطعات و لوازم جانبی، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات تعمیر 

 تجاری

4759012  شامل فروش مجدد مشعل های برقی، گازی، زغال سنگ یا نفت سفید، فر و اجاق گاز، همچنین  بازرگانی اجاق گاز و اجاق گاز
اقالم مختلف باربیکیو، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزاتی هستند 

 تجاری

4759013  شامل فروش مجدد یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، خشک کن، ماشین ظرفشویی،  بازرگانی یخچال، ماشین لباسشویی و لوازم برقی خانگی
جاروبرقی، اتو، بخاری، همچنین ظروف آشپزخانه برقی، مانند میکسر، آسیاب، کاتر، مخلوط کن، 

 تجاری

4759014 بازرگانی چوب لباسی  شامل فروش مجدد آویزهای سیمی، چوبی یا پالستیکی است که برای تسهیل آویزان کردن کت 
ها، ژاکت ها و سایر لباس ها به گونه ای طراحی شده اند که از چین و چروک جلوگیری می کند.

 تجاری

4759015  تجاری شامل فروش مجدد کنسول بازرگانی کنسول بازی های ویدئویی

4759016  شامل فروش مجدد آشپزخانه های چوبی یا آلومینیومی خانگی و وسایل متناسب با اندازه  بازرگانی آشپزخانه و لوازم خانگی
آشپزخانه و مشخصات مشتریان می باشد.

 تجاری

4759019  تجاری شامل فروش مجدد تشک های ساخته شده از الستیک فوم. بازرگانی تشک اسفنجی

4759020  شامل فروش مجدد حصیرهای خانگی، قالیچه، سبدهای ساخته شده از بامبو، عصا، حصیری  بازرگانی محصوالت بامبو، عصا و حصیری
و غیره می باشد، اثاثیه همان ها در کار نیست.

 تجاری

4759101 شامل فروش مجدد شمع های ساخته شده از موم پارافین برای نورپردازی و تزئین است. بازرگانی شمع مومی  تجاری

4761001  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل فروش مجدد کتاب های دانش مختلف به زبان های مختلف.. تجارت کتاب

4761002  تجاری شامل فروش مجدد دستگاه بازرگانی وسایل کمک آموزشی

4761003  شامل فروش مجدد لوازم التحریر مانند کاغذ کپی و تحریر، دفترچه یادداشت، دفتر ضبط، انواع  بازرگانی لوازم التحریر
خودکار و مداد، خط کش، تراش، سوراخ کننده کاغذ، لوازم قیچی کاغذ، تمبرهای آماده، روبان 

 تجاری

4761005 شامل فروش مجدد ملزومات تبلیغاتی داخلی و خارجی مانند تابلو، تابلوهای برقی و غیر برقی و  بازرگانی ملزومات تبلیغاتی
همچنین هدایای تبلیغاتی و موارد مشابه است.

 تجاری

4761006  شامل فروش مجدد روزنامه ها، مجالت، دایرکتوری ها، کاتالوگ ها و سایر نشریات تخصصی  بازرگانی روزنامه و مجالت
است که برای تبلیغ مد، مبلمان، طراحی های داخلی، اقالم خانگی و غیره استفاده می شود.

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری

4761007  تجاری شامل فروش مجدد کارت تجارت کارت های دعوت و تبریک

4761008 (HOLOGRAM) شامل شرکت هایی می شود که با توجه به نیازهای تجاری و حرفه ای خود پوسترها، تصاویر و  تجارت تصاویر چند بعدی 
تمبرهای تصویری چند بعدی را تامین می کنند، این شرکت ها در فرآیند تولید شرکت ندارند.

 تجاری

4762001 شامل فروش مجدد نوارهای ویدئویی خالی، نوارهای صوتی، نوارهای فیلمبرداری و سایر  تجارت کاست خالی
نوارهایی است که برای عکاسی، کپی یا ضبط استفاده می شوند.

 تجاری

4762002  شامل فروش مجدد مواد صوتی ضبط شده بر روی نوار کاست و دیسک و سایر رسانه های  تجارت رسانه های ضبط شده صوتی
ضبط مغناطیسی و نوری، از جمله برنامه های رادیویی، آهنگ ها، سخنرانی ها، دوره های 

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری

4762003  شامل فروش مجدد مطالب بصری ضبط شده بر روی کاست ها و دیسک ها و سایر رسانه های  تجارت رسانه های ضبط شده بصری
ضبط مغناطیسی و نوری، از جمله، برنامه های ویدئویی و تلویزیونی، آهنگ ها، سخنرانی ها، 

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری

4762013  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل فروش مجدد مستقیم فیلم تجارت تصاویر متحرک

4763001 شامل فروش مجدد تجهیزات غواصی تفریحی و حرفه ای، مانند اسنورکل، ماسک، تنفس مجدد،  بازرگانی تجهیزات غواصی
سیستم توزین، عمق سنج، باله ها، لباس ها، دستگاه کنترل شناوری، سیلندرها، چنین شرکت 

 تجاری

4763002  شامل فروش مجدد ماهیگیری، تور، نخ، قالب و میله، و همچنین تفنگ های شکار حیوانات،  بازرگانی لوازم شکار
مهمات، تور، تله، کمان، تیر و غیره، در کنار پرورش دهندگان شاهین و ملزومات آموزشی است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4763003  شامل فروش مجدد تجهیزات ورزشی ثابت برای انجام تمرینات مختلف مانند دویدن و پیاده روی  بازرگانی تجهیزات ورزشی
تردمیل، میز تنیس، تور، نیزه و میله، تجهیزات ورزش های آبی مانند غواصی، اسکی یا قایقرانی، 

 تجاری

4763006 شامل فروش مجدد شناورهای تجاری فلزی و چوبی مختلف مورد استفاده در حمل و نقل مانند  بازرگانی کشتی و قایق
کشتی های باری، تانکرها، کشتی های مسافربری راه دور و کوتاه، توریست ها، قایق های 

 تجاری

4763007  شامل فروش مجدد قطعات و قطعات یدکی برای تعمیر کشتی و قایق، تعمیر و نگهداری،  تجارت قطعات یدکی کشتی، قایق و قطعات
نوسازی و ارتقاء کارایی، از جمله موتورها، موتورهای فرعی، دیگ

 تجاری

4763009  شامل فروش مجدد ظروف نگهداری مواد غذایی و نوشیدنی برای کمپینگ و پیک نیک، روشنایی،  بازرگانی لوازم کمپینگ
چادر، کتانی، لباس، کفش، کیت و سایر ملزوماتی که معموالً در کمپینگ و پیک نیک استفاده می 

 تجاری

4763010 شامل فروش مجدد تجهیزات فضای باز و سرپوشیده برای ورزش، سالن بدنسازی، مرکز تناسب  بازرگانی زمین های ورزشی و تجهیزات بدنسازی
اندام یا تجهیزات ورزشی، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری 

 تجاری

4763011  شامل فروش مجدد دوچرخه های دو یا سه چرخ مورد استفاده برای تفریح، حمل و نقل، مسابقه  بازرگانی دوچرخه و لوازم یدکی
و به عنوان اسباب بازی کودکان، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات تعمیر و نگهداری 

 تجاری

4763014  شامل فروش مجدد وسایل و تجهیزات برای صید ماهی و سایر آبزیان، مانند تورها، رشته ها،  تجارت لوازم ماهیگیری
طعمه ها، قالب ها، تورها، قرقره ها، لوازم جانبی میله ها، ماهی یاب و غیره

 تجاری

4763020  شامل فروش مجدد زین، افسار و سایر لوازم اسب سواری، همچنین ملزومات مربوط به پرورش،  بازرگانی تجهیزات و ملزومات اسب سواری
آموزش، تغذیه و مراقبت به غیر از لباس فرم.

 تجاری

4764001 شامل فروش مجدد اسباب تجارت اسباب بازی و بازی  تجاری

4764002  تجاری شامل فروش مجدد وسایل و بازی تجارت بازی و سواری کودکان

4771101  شامل فروش مجدد لباس های مردانه مانند پیراهن، کت و شلوار، کت، ژاکت، جوراب، کراوات و  بازرگانی پوشاک مردانه
غیره است.

 تجاری

4771102  شامل فروش مجدد پیراهن و شلوار زنانه، لباس مجلسی و شب، لباس بارداری، لباس عروس،  بازرگانی پوشاک بانوان
لباس شب و لباس داخلی، لباس ساحلی و حمام، روسری و غیره.

 تجاری

4771103  تجاری شامل فروش مجدد قنداق، پوشک، لباس شب، لباس مهمانی، پیراهن، شلوار و غیره است. بازرگانی پوشاک نوزاد

4771104 شامل فروش مجدد لباس های زیر مردانه از پارچه های بافته شده، بافتنی یا قالب بافی برای  بازرگانی لباس زیر مردانه
پوشیدن در زیر لباس های دیگر، چه روی کمر مانند تی شرت یا زیر کمر مانند شلوار.

 تجاری

4771105  شامل فروش مجدد لباس های آماده عربی مانند دیشداش ها، غطره ها، بیشت ها، عقال ها و  بازرگانی پوشاک عرب
کاله ها، همچنین سرپوش های عبا سنتی زنانه، مقنعه ها می باشد.

 تجاری

4771106  تجاری شامل فروش مجدد طیف وسیعی از لوازم جانبی پوشاک فلزی و پالستیکی مانند دکمه بازرگانی لوازم جانبی پوشاک

4771107  تجاری شامل فروش مجدد لباس بازرگانی پوشاک ورزشی

4771108  تجاری شامل فروش مجدد لباس بازرگانی پوشاک و جلیقه محافظ

4771109 شامل فروش مجدد یونیفرم بازرگانی لباس فرم  تجاری
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4771110  شامل فروش مجدد لباس یا جواهرات بدلی مانند سنجاق سینه، دستبند، گردنبند، دستبند،  تجارت جواهرات بدلی
انگشتر ساخته شده از فلزات پایه که با فلزات گرانبها اندود شده اند، یا جواهرات حاوی سنگ 

 تجاری

4771111  تجاری شامل فروش مجدد چترهای آفتابگیر، عصای پیاده روی، میله های صندلی. تجارت چوب و چتر

4771112  شامل فروش مجدد لباس های زیر زنانه و کودکان از پارچه های بافته شده، بافتنی یا قالب  تجارت لباس زیر زنانه
بافی برای پوشیدن در زیر لباس های دیگر، چه باالی کمر مانند تی شرت یا زیر کمر مانند 

 تجاری

4771113 شامل تجهیزات نظامی برای پلیس و دفاع غیرنظامی، مانند یونیفرم، کفش، کیسه پشتی، کمربند،  بازرگانی پوشاک و ملزومات نظامی
کیسه خواب، چادر، شورون و نشان، سالح و مهمات و تجهیزات سنگین رزمی مستثنی است.

 تجاری

4771114  تجاری شامل فروش مجدد ماسک بازرگانی ماسک و دستکش

4771201  شامل فروش مجدد لباس های بیرونی و زیر برای مردان، زنان و کودکان مانند کت، کت و شلوار،  بازرگانی پوشاک آماده
ژاکت، دامن، پیراهن، شلوار، شورت، کت، دستکش، لباس شنا، جوراب.

 تجاری

4771906 شامل فروش مجدد کیف های دستی ساخته شده از چرم، الیاف، منسوجات یا پالستیک،  بازرگانی کیف دستی و محصوالت چرمی
همچنین، کیف های چرمی، کمربند، چرم و لوازم اداری، لباس های چرمی مستثنی هستند.

 تجاری

4771907  شامل فروش مجدد چمدان ها و کیف های مختلف چرم مسافرتی، فلزی، پالستیکی یا پارچه ای  بازرگانی چمدان و ملزومات سفر
و پارچه ای و همچنین بسته بندی و حمل و نقل چمدان و هر کاالی دیگری که فقط برای مسافرت 

 تجاری

4771908  شامل فروش مجدد دمپایی و صندل زنانه و مردانه روباز که برای مصارف مختلف و با هر  بازرگانی دمپایی و صندل
متریالی ساخته شده اند.

 تجاری

4771919  شامل فروش مجدد کفش های ساخته شده از چرم، الستیک یا پالستیک و در نظر گرفته شده  تجارت کفش
برای محافظت و آرامش پای انسان در حین انجام فعالیت های مختلف.

 تجاری

4772001 مرکز تخصصی دارای مجوز فروش و تهیه داروهای ثبت شده، دارویی، ملزومات پزشکی و  داروخانه
داروهای گیاهی و دارویی بدون نسخه پزشکی، طبق قوانین و مقررات صادره از مراجع ذیصالح 

 كتاب من هيئة صحة دبي تجاری

4772003 كتاب من القيادة العامة لشرطة دبي (إدارة السالئف ا الكيماوية) تجاری شامل فروش مجدد مواد شیمیایی اساسی دارویی برای تولید دارو می باشد. بازرگانی مواد شیمیایی دارویی

4772004  شامل فروش مجدد محصوالت پارادارویی است که مستقیماً برای دارو یا درمان استفاده نمی  بازرگانی فراورده های پارادارویی
شود، از جمله گچ، لوسیون پس از اصالح، کرم ها، محصوالت ضد سیگار، خمیر دندان، دهان 

 تجاری

4772005 شامل فروش مجدد برخی ابزار و دستگاه های پزشکی دقیق برای درمان بیماری های خاص  بازرگانی مقاالت پزشکی، جراحی و ملزومات
مانند گوشی، باتری برای بیماران قلبی، تنظیم کننده نبض، عصا، آتل برای شکستگی استخوان، 

 تجاری

4772007  شامل فروش مجدد انواع مختلف عطرهای غلیظ یا سبک چه به صورت مصنوعی یا استخراج  بازرگانی عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی
شده از منابع گیاهی یا حیوانی، همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی مانند کرم

 تجاری

4772009  شامل فروش مجدد آگاروود، عطرهای شرقی، انواع بخور و همچنین بطری، جعبه های خالی،  بازرگانی آگاروود و بخور
بخارساز و غیره است.

 تجاری

4772010 تجارت ملزومات زیبایی و مراقبت شخصی  شامل فروش مجدد قیچی های درمان زیبایی شخصی (مو و ناخن)، محصوالت اصالح و برس 
(شنوایی، دندان و اصالح)، شانه، آینه های کوچک، سوهان، کاله گیس، سشوار و دستگاه های 

 تجاری

4772011  شامل فروش مجدد تجهیزات و اجناس برای افراد مصمم که از ناتوانی موقت یا دائمی رنج می  افراد بازرگانی تجهیزات تعیین
برند و ساملندان. آنها طراحی شده اند تا به عنوان اندام مصنوعی یا کمکی در طول فرآیند درمان 

 تجاری

4772012 شامل فروش مجدد محصوالت مراقبت از مو مانند شامپو، روغن ها، لوسیون ها، تونیک ها، چه  بازرگانی صابون و محصوالت مراقبت از مو
منشا شیمیایی باشد و چه از عصاره های طبیعی (گیاهان)، همچنین، صابون دستشویی و 

 تجاری

4772016  شامل فروش مجدد گهواره های کودکان و نوزادان، صندلی، تخت، واکر، کالسکه، سبد، کتانی و  بازرگانی لوازم مراقبت از نوزاد
روکش، اسباب بازی، کرم، لوسیون و روغن و لوازم مورد نیاز مادران است.

 تجاری

4772017  شامل خرید و فروش دستبندها و آویزهای پزشکی اورژانسی است که حاوی مشخصات پزشکی  معامالت مجموعه اضطراری
دارنده است و به تیم آمبوالنس و اورژانس این فرصت را می دهد تا اطالعات مهم را فوراً به دست 

 تجاری

4772027 شامل فروش مجدد هر نوع فرموالسیونی است که حاوی یک یا چند ماده پزشکی است و برای  بازرگانی داروهای دامپزشکی
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری، اختالل و آسیب در حیوانات اهلی یا وحشی استفاده می 

 مطلوب موافقة وزارة البيئة والتغير املناخي تجاری

4773101  تجاری شامل فروش مجدد دوربین بازرگانی تجهیزات عکاسی و لوازم جانبی

4773103  شامل فروش مجدد عینک و لوازم جانبی، قاب و لنزهای چند کانونی، و همچنین لنزهای تماسی  بازرگانی عینک و لنزهای تماسی
و شوینده

 تجاری

4773104  تجاری شامل فروش مجدد مواد عکاسی مانند فیلم، دیسک، تراشه و موارد دیگر است. بازرگانی مواد فیلم و عکاسی

4773105 شامل فروش مجدد فیلم ها، تراشه ها، ورق ها، دیسک های رادیوگرافی و فتوگرامتری و همچنین  بازرگانی تخصصی تجهیزات عکاسی و پردازش مواد
مواد شیمیایی پردازش و کاغذهای عکس می باشد.

 تجاری

4773106  شامل فروش مجدد عینک با لنز تیره است که برای جلوگیری از آسیب نور خورشید و نورهای  بازرگانی عینک آفتابی
پرانرژی به چشم استفاده می شود، از جمله لنزهای تماسی آرایشی.

 تجاری

4773201  شامل فروش مجدد جواهرات زینتی مانند سنجاق سینه، درامد، گردنبند، دستبند، انگشتر، که از  تجارت جواهرات
طال، پالتین، پاالدیوم، تیتانیوم، نقره و سنگ های قیمتی ساخته شده است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4773202  شامل فروش مجدد مروارید طبیعی، پرورشی و مصنوعی و همچنین املاس، کوراندوم، زمرد،  بازرگانی مروارید و سنگ های قیمتی
مرجان و سایر جواهرات و سنگ های قیمتی قبل از تراش، پرداخت و ساخت انواع جواهرات، 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4773204 شامل فروش مجدد ساعت، ساعت، ساعت زنگ دار و مکانیسم زمان بندی، ساعت پانل ابزار،  بازرگانی ساعت و ساعت و لوازم یدکی
تجهیزات و تجهیزات ثبت زمان برای اندازه گیری، ضبط و نمایش فواصل زمانی مانند پارکومتر، 

 تجاری

4773301  شامل فروش مجدد گیاهان گلدار طبیعی ساخته شده از الیاف مصنوعی و مورد استفاده برای  بازرگانی گل و گیاه مصنوعی
دکوراسیون تجاری یا مسکونی، شامل چمن مصنوعی است که برای جایگزینی چمن طبیعی در 

 تجاری

4773303 شامل فروش گونه های آبزی مانند ماهی های زینتی، دلفین ها، شیرهای دریایی، سمورهای  تجارت آبزیان و حیوانات زنده
دریایی، الک پشت های دریایی، پنگوئن ها و غیره و همچنین حیوانات خانگی مانند گربه، سگ و 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری

4773305  شامل فروش مجدد خوراک حیوانات و پرندگان، اعم از کنسرو، خشک یا منجمد، مانند غالت،  تجارت خوراک حیوانات و پرندگان
دانه

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي تجاری

4773306  شامل فروش مجدد بذر گیاهان، درختان و گل ها و پرورش دهندگان برای افزایش تولیدات  تجارت بذر
کشاورزی است. این باید فقط برای مقاصد کشاورزی و صنعتی و نه برای مصرف مستقیم حمل 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری

4773307 شامل فروش مجدد ترکیبات شیمیایی مصنوعی حاوی عناصر غذایی گیاهی است که معموالً  بازرگانی کودهای شیمیایی
حاوی یک یا چند عنصر کود دهنده است.

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری

4773308  شامل فروش مجدد کود حیوانی و پرندگان یا بقایای گیاهی یا مخلوطی از آنها برای بهبود کیفیت  تجارت کود آلی و خوراک گیاهی
خاک است، چنین موادی می توانند به صورت خام یا فرآوری شده برای بازاریابی یا استفاده در 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری

4773309  شامل فروش مجدد مواد در نظر گرفته شده برای محافظت در برابر و از بین بردن و کنترل آفات  بازرگانی سموم کشاورزی
کشاورزی، از جمله ناقالن بیماری های موثر بر حیوانات و گیاهان. آفات به هر گیاه یا موجودی 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری

4773310 شامل فروش مجدد مواد شیمیایی طبیعی یا مصنوعی است که برای مدیریت آفات حشرات در  تجارت حشره کش
خانه ها، هتل ها، بیمارستان ها، انبارها، کشتی ها استفاده می شود.

 تجاری

4773311  شامل فروش مجدد مواد شوینده برای تمیز کردن لباس، فرش، کف، همچنین سفید کننده و  بازرگانی مواد شوینده
دئودورانت برای حمام، آشپزخانه و نقاط زهکشی، همچنین ظروف و براق کننده شیشه و خوشبو 

 تجاری

4773312  شامل فروش مجدد لوازم جانبی حیوانات، مانند زین، افسار اسب و شتر و غیره، شامل روبند،  تجارت لوازم حیوانات و پرندگان
پایه، تسمه و دستکش برای پرورش شاهین و آموزش، لوازم مورد نیاز حیوانات خانگی، مانند بند، 

 تجاری

4773315 شامل تجارت انواع مختلف محصوالت ساخته شده از رزین، نشاسته و مواد طبیعی است که  بازرگانی محصوالت زیست تخریب پذیر و کمپوست پذیر
برای تجزیه و تجزیه زیستی در چند هفته طراحی شده اند، بر خالف محصوالت پالستیکی، 

 تجاری

4773316  شامل تجارت ضدعفونی کننده ها و ضدعفونی کننده های ساخته شده از مواد شیمیایی، به  بازرگانی مواد ضدعفونی کننده و ضدعفونی کننده
صورت گازی یا مایع که برای از بین بردن میکروارگانیسم ها از دست، سطوح، کف و لباس 

 تجاری

4773401  شامل فروش مجدد محصوالت کریستال تزئینی و خانگی، مانند لوستر، زیور آالت زنانه، ظروف،  بازرگانی محصوالت کریستال
هدایا، غنائم.

 تجاری

4773402 شامل فروش مجدد ست های خودکار، فندک، کیف پول، جا کلید، جعبه های نفیس هدیه، دکمه  تجارت هدایا
های طالیی، ست های آرایش، عتیقه جات کوچک و سوغات صنایع دستی و سایر اقالم متفرقه که 

 تجاری

4773403  شامل فروش مجدد نقاشی ها، عکس های تاریخی، مجسمه ها، ظروف باستانی، و همچنین  نوآوری تجارت
سایر آثار هنری ساخته شده از نقره، مس، چوب، عاج، کریستال، شیشه یا موارد دیگر است.

 تجاری

4773404  تجاری شامل فروش مجدد نقاشی های ساخته شده توسط هنرمندان مشهور یا دیگران است. بازرگانی تابلو و قاب

4773405  شامل فروش، خرید و مبادله تمبرهای پستی قدیمی و یادبود، سکه و اسکناس، کارت تلفن، عکس  تجارت تمبر پستی قدیمی و ارز
افراد مشهور، خواه به ترتیب تاریخی، موضوع یا تک قطعه باشد.

 تجاری

4773503 شامل فروش مجدد پمپ های مورد استفاده برای پمپاژ آب یا مایعات دیگر و همچنین موتورهای  بازرگانی پمپ، موتور، شیرآالت و لوازم یدکی
مورد استفاده در کشتی ها، قایق ها، وسایل نقلیه، ماشین آالت و غیره، همچنین پمپ هایی که در 

 تجاری

4773504  تجاری شامل فروش مجدد توربین بازرگانی تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق

4773505 شامل فروش مجدد تجهیزات مرکزی مورد استفاده برای خنک کردن یا انجماد مواد غذایی،  بازرگانی تجهیزات برودتی و سردخانه
داروها و مواد شیمیایی برای حفظ آنها از آسیب، از جمله محفظه های سرد و فریزرهای مورد 

 تجاری

4773507  شامل فروش مجدد فیلترها و تصفیه کننده های هوای دود، گازها و گرد و غبار، ویروس ها و  تجارت فیلترها و دستگاه های تصفیه
باکتری ها، همچنین صافی ها و فیلترهایی برای حذف ذرات و امالح از آب یا مایعات دیگر 

 تجاری
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4773509 از جمله فروش مجدد وسایل روشنایی در فضای باز برای باغ های عمومی، پارک ها، میادین،  بازرگانی تجهیزات روشنایی و ملزومات
فرودگاه ها، استادیوم های ورزشی و غیره، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، 

 تجاری

4773510  شامل فروش مجدد قطعات یدکی تجهیزات الکترونیکی سمعی و بصری، شامل دستگاه های  بازرگانی لوازم یدکی لوازم برقی و الکترونیکی.
رادیویی، گرامافون، بلندگوهای تلویزیونی و دستگاه های ویدئویی، دوربین های فیلمبرداری و 

 تجاری

4773512  شامل فروش مجدد قطعات یدکی سیستم های تهویه مطبوع، واحدهای مرکزی، پنجره یا اسپلیت  تجارت تهویه مطبوع، لوازم یدکی و لوازم یدکی تبرید
و همچنین کولرها، محفظه های سردخانه، خنک کننده مرکزی آب و سایر تجهیزات تبرید است.

 تجاری

4773513 بازرگانی تجهیزات اداری  شامل فروش مجدد تجهیزات اداری در مراکز دولتی و خصوصی و بانک ها، از جمله قفسه ها و 
قفسه های فایل اتوماتیک و دستی، کالسکه های جابجایی فایل، گاوصندوق، کاغذ خردکن، 

 تجاری

4773514  شامل فروش مجدد قطعات یدکی ماشین آالت و تجهیزات سنگین و صنعتی مورد استفاده برای،  بازرگانی قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آالت سنگین
جابجایی، تبرید، تصفیه هوا، برش و شکل دهی فلزات، مواد غذایی، آشامیدنی و فرآوری تنباکو، 

 تجاری

4773515 شامل فروش مجدد محصوالت لیزری و نمایش آتش بازی مانند، پردازشگرهای نور دیجیتال،  بازرگانی تجهیزات نمایشگاهی لیزر و آتش بازی
صفحه نمایش و پروژکتور، واحدهای روشنایی پرقدرت، دستگاه های ویدئویی، سیستم های 

 تجاری

4773516  شامل فروش مجدد تجهیزات تهویه و فیلتر هوا برای تمیز کردن هوای داخل کارخانه ها، کارگاه  بازرگانی تهویه مرکزی و فیلتر هوا
ها و انبارها از دود، گرد و غبار، ویروس ها و باکتری ها، هواکش های مرکزی در تاسیسات 

 تجاری

4773601 شامل فروش مجدد کارگاه های برش، جوش، باالنس، فشارسنج و سایر تجهیزات و ماشین آالت،  بازرگانی تجهیزات کارگاهی، ماشین آالت و قطعات یدکی
همچنین سایر تجهیزات و ماشین آالت نجاری، آهنگری، کارگاه های تراشکاری، کارگاه های 

 تجاری

4773602  شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت نصب شده در کارخانجات صنعتی یا مورد استفاده  بازرگانی تجهیزات کارخانه های صنعتی و قطعات یدکی
در تولیدات صنعتی، مانند پاالیشگاه های نفت، پتروشیمی، صنایع غذایی و پالستیک و غیره، این 

 تجاری

4773603 شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت آجرسازی، از جمله آجر ماسه، آجر قرمز و آجر  بازرگانی تجهیزات آجرسازی
گچی، اعم از تجهیزات ثابت یا قابل حمل، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و 

 تجاری

4773604  تجاری شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت رنگ بازرگانی تجهیزات نقاشی

4773605  شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات تولید آرد مانند آسیاب آسیاب، فیدر، الک، سبوس  بازرگانی تجهیزات نانوایی و کارخانه آرد
پاک کن، مخلوط کن، پوست کن برنج، همچنین فر نانوایی، مخلوط کن و تقسیم کننده خمیر، قالب 

 تجاری

4773606 شامل فروش مجدد تجهیزات برای فرآیندهای مختلف ریسندگی و بافندگی، مانند چرخ بازرگانی تجهیزات ریسندگی و بافندگی و قطعات یدکی  تجاری

4773607  شامل فروش مجدد دوخت و دوخت دستی، برقی، الکترونیکی و رایانه ای پوشاک، پارچه، کفش و  بازرگانی چرخ خیاطی و لوازم یدکی
محصوالت چرمی، اعم از یک نفره یا چرخ خیاطی صنعتی برای فرآیند خودکار دوخت، شامل 

 تجاری

4773608 شامل فروش مجدد تجهیزات برای اندازه گیری مناطق، فواصل، دما و رطوبت، یا برای نظارت بر  بازرگانی سیستم های اندازه گیری و کنترل
ابعاد و متغیرهای محیطی و جغرافیایی، و همچنین برای کنترل مقادیر مواد در جریان، مانند آب، 

 تجاری

4773609  شامل فروش مجدد قطعات و قطعات برای موتورها، موتورها، پمپ ها، جعبه دنده، فرمان و  بازرگانی قطعات یدکی موتور و ماشین آالت.
استارت، از جمله لوله ها، شیلنگ های فلزی، پالستیکی و الیافی قابل انعطاف مورد استفاده در 

 تجاری

4773610 شامل فروش مجدد کوره های بلند مورد استفاده برای ذوب سنگ آهن برای تولید محصوالت نیمه  بازرگانی کوره های بلند و ذوب
تمام، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزاتی هستند که در آن 

 تجاری

4773611  تجاری شامل فروش مجدد تجهیزات مربوط به نمک بازرگانی تجهیزات نمک زدایی آب

4773612  از جمله فروش مجدد کولرهای مرکزی و بویلرهای خنک کننده یا گرمایش آب در ساختمان ها،  بازرگانی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی آبی
کارخانه ها و هتل ها و همچنین کولرهای آبی در بیمارستان ها، مدارس، مساجد و سایر اماکن 

 تجاری

4773613 شامل ماشین بازرگانی ماشین آالت چاپ  تجاری

4773614  شامل فروش مجدد تجهیزات تصفیه و تصفیه آب خانگی و صنعتی برای مصارف خانگی یا  بازرگانی تجهیزات تصفیه و تصفیه آب
آبیاری، شامل فیلترهای عمیق، کارخانه های اسمز معکوس، کارخانه های اولترافیلتراسیون، 

 تجاری

4773615 شامل فروش مجدد قطعات یدکی ساختمان و ساختمان گودبرداری، پر کردن، تخریب، تسطیح  بازرگانی قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
خاک، سنگفرش جاده، تجهیزات و ماشین آالت اختالط سیمان و همچنین جرثقیل، آسانسور و 

 تجاری

4773616  شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در گاوداری ها و گوسفندان یا در  بازرگانی تجهیزات دامداری و طیور
پرورش و پرورش طیور و سایر پرندگان و حیوانات برای پرورش برای تجارت و فرآوری محصوالت 

 تجاری

4773617  شامل فروش مجدد توزیع کننده سوخت برای پمپاژ سوخت به وسایل نقلیه است، چنین شرکت  بازرگانی تجهیزات پمپ بنزین
هایی مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزاتی هستند که در آنها سروکار 

 تجاری

4773618 شامل فروش مجدد سیستم ها و واحدهایی است که به کاهش کربن و سایر گازهای ناشی از  بازرگانی سیستم های کنترل کربن
گرمایش جهانی کمک می کند، شامل ارائه این سیستم ها به تاسیسات صنعتی برای توسعه و 

 تجاری

4773619  شامل فروش مجدد سیستم های سیم طناب مورد استفاده در انواع کاربردهای مختلف  بازرگانی سیستم های طناب سازه ای
ساختاری و تزئینی، مانند آویز پل ها، مهاربندی سازه، نرده ها، بنرها، دکل ها، سایبان ها و 

 صنعتی

4773620 شامل فروش سخت بازرگانی تجهیزات و سیستم های شبیه سازی  تجاری

4773621  شامل فروش هیدروپنل هایی است که آب را از هوای مرطوب محیط بیرون می کشد، خود این  بازرگانی پانل های آبی
هیدروپنل ها از دو ماده متفاوت تشکیل شده اند، یکی که می تواند گرما ایجاد کند و دیگری می 

 تجاری

4773701 شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی مورد استفاده در مزارع، باغات و باغات  بازرگانی تجهیزات کشاورزی و لوازم جانبی
برای بریدن چمن و درختان کوچک و ریشه، سمپاش

 تجاری

4773702  شامل فروش مجدد قطعات یدکی ماشین آالت کشاورزی برای آماده سازی خاک، کاشت یا کود  بازرگانی قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی
دهی، شخم زدن، پخش کود دامی، بذرکاری، چمن زنی، جورکننده ها، شیردوش ها، سم پاش 

 تجاری

4773703 شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده برای مقاصد ساختمانی و ساختمانی  بازرگانی تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
مانند گودبرداری، پس

 تجاری

4773704  شامل فروش مجدد تجهیزات درگیر در عملیات مختلف تولید نفت و گاز طبیعی، از مراحل اولیه  بازرگانی تجهیزات میدان نفتی و گاز طبیعی و قطعات یدکی
بررسی و اکتشاف تا ذخیره سازی، از جمله تجهیزات مربوط به حفاری، پمپاژ، مایع سازی گاز، 

 تجاری

4773705 شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزاتی است که برای استخراج منابع طبیعی از زمین از  بازرگانی ماشین آالت و تجهیزات استخراج منابع طبیعی
جمله نفت و گاز طبیعی، تجهیزات معدنی، معدن و معدن کار می کنند، این شرکت ها مجاز به 

 تجاری

4773706  شامل فروش مجدد تجهیزات مورد استفاده در بارگیری و تخلیه در بنادر، فرودگاه ها و ایستگاه  بازرگانی تجهیزات حمل و نقل و باالبر
های گمرکی، از جمله وینچ، تجهیزات جابجایی، کالسکه، چنین شرکت هایی مجاز به انجام 

 تجاری

4773707  شامل فروش مجدد تجهیزات و وسایل بنادر و بنادر، از جمله تاسیسات اسکله کشتی ها و قایق  تجارت تجهیزات بندری و دریایی
ها، لودرها و تخلیه کننده ها، جابجایی کانتینرها، کنترل ترافیک و مانیتورها، سیگنال ها و 

 تجاری

4773708 بازرگانی قطعات یدکی و قطعات هواپیما  شامل فروش مجدد قطعات تخصصی لوکوموتیوهای راه آهن و انبارهای نورد، مانند محورها و 
چرخ ها، ترمزها، قالب ها و دستگاه های کوپلینگ، بافرها، کمک فنرها، چارچوب واگن و 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4773709  شامل فروش مجدد قطعات تخصصی لوکوموتیوهای راه آهن و انبارهای نورد، مانند محورها و  بازرگانی قطعات یدکی و قطعات قطار
چرخ ها، ترمزها، قالب ها و دستگاه های کوپلینگ، بافرها، کمک فنرها، چارچوب واگن و 

 تجاری

4773710  شامل فروش مجدد تجهیزات پشتیبانی موجود در ترمینال فرودگاه، مانند سیستم جابجایی  بازرگانی تجهیزات فرودگاهی
چمدان، بازرسان اشعه ایکس، آشکارسازهای فلزی، اسکنرهای چمدان و بدن، همچنین تجهیزات 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4773713 شامل فروش مجدد وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد) و پهپادهای کنترل شده توسط  بازرگانی وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد).
کنترل از راه دور یک خلبان بر روی زمین، به منظور استفاده برای بررسی، تصویربرداری ثابت و 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4773714  از جمله فروش مجدد تراکتورها و ماشین آالت کشاورزی مانند گاوآهن، بذرپاش، دروگر و غیره و  بازرگانی تراکتور و ماشین آالت کشاورزی
لوازم جانبی که برای تنوع بخشیدن به استفاده از آنها اضافه می شود، این شرکت ها مجاز به 

 تجاری

4773715  شامل فروش مجدد هواپیماهای سبک با حداکثر وزن ناخالص برخاست 100000 پوند است و  تجارت هواپیماهای سبک
به صورت تجاری برای حمل و نقل مسافر و بار، گشت و گذار، عکاسی و استفاده شخصی 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

4773716 هیئة دبی للطیران املدنی تجاری شامل فروش مجدد گالیدر یا هواپیمای بادبانی غیر موتوری برای استفاده در گالیدینگ است. تجارت گالیدر، هواپیماهای بادبانی و قطعات یدکی

4773717 بازرگانی و نگهداری تجهیزات ساخت و ساز و ساخت قطار و راه 
آهن

 شامل فروش مجدد قطعات تخصصی ساخت و ساز راه آهن و لکوموتیوها و تعمیر و نگهداری 
انبارهای نورد، مانند ماشین آالت و لوازم جوش، برش، سنگ زنی، ساخت، سیم برق، سیگنالینگ، 

 تجاری

4773718 شامل فروش مجدد سکوهای فراساحلی مورد استفاده برای عملیات عملیاتی در تمام حوزه بازرگانی دکل های حفاری نفت و تجهیزات  تجاری

4773901  شامل فروش و توزیع سیلندرهای گازسوز توسط خودروهای طراحی سفارشی برای مصارف  توزیع سیلندرهای گاز
خانگی و تجاری می باشد.

 اإلدارة العامة للدفاع املدنی تجاری

4773902  شامل شرکت هایی می شود که مخازن گاز مرکزی را در تاسیسات مسکونی و تجاری توسط  پر کردن مخازن گاز مرکزی
کامیون های مخزن دار مخصوص پر می کنند، چنین شرکت هایی باید مورد تایید اداره کل دفاع 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری

4773903  شامل فروش مجدد چوب و زغال سنگ و زغال سنگ برای استفاده در گرمایش، پخت و پز و در  بازرگانی زغال چوب و هیزم
کارخانه ها.

 تجاری

4773904 شامل فروش مجدد جرقه زن برای مشعل های خانگی، اجاق گاز و گرم کننده ها، مانند جعبه  بازرگانی مواد احتراق
کبریت و فندک.

 تجاری

4773905  شامل فروش مجدد دستگاه های پیجینگ بی سیم که به عنوان سیستم های مخابراتی برای  تجارت گیرنده پیجینگ
دریافت ماساژ و شماره تلفن کار می کنند، سایر دستگاه های مخابراتی در کالس 5150 طبقه 

 تجاری

4773906  شامل فروش مجدد دستگاه متشکل از یک یا چند سلول الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی  بازرگانی باطری خشک
ذخیره شده را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، شامل نوع اولیه است که یک بار استفاده می 

 تجاری

4773907  تجاری شامل فروش مجدد ابزارها و کیت بازرگانی الزامات بهداشت و ایمنی شغلی.
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4773908 تجارت ابزار و ملزومات آزمایشگاهی  تجاری شامل فروش مجدد ملزومات آزمایشگاهی برای آزمایش

4773909  شامل فروش مجدد سیم ها و کابل های ساخته شده از فیبر نوری برای مصارف مختلف و  بازرگانی محصوالت و ملزومات فیبر نوری
همچنین کانکتورها، سوکت ها، نقاط تغذیه، تابلوهای کنترل و توزیع ..... و غیره می باشد.

 تجاری

4773910 شامل فروش مجدد دستگاه های تخصصی اندازه گیری پدیده های طبیعی مانند سرعت باد و  بازرگانی تجهیزات مانیتورینگ نجوم، زلزله و هواشناسی
آشکارسازهای طوفان، دماسنج، تجهیزات ایستگاه های پایش هوا، دستگاه های اندازه گیری و 

 تجاری

4773914  شامل فروش مجدد ترازوهای الکتریکی و حساس، تجهیزات خشک کن و ترازو مورد استفاده  تجارت ترازو و اقدامات خشک
برای توزین، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات مورد معامله 

 تجاری

4773915 شامل فروش مجدد انواع مختلف پیچ، مهره، میخ، میخ، سوزن، کشش، سفت، ابزار ضد  بازرگانی پیچ و مهره و پیچ و میخ
اصطکاک، حلقه واشر و ملزومات مشابه، همچنین شامل زنجیر، حلقه و قالب لنگر برای اسکله ها 

 تجاری

4773916  شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در حرفه ای به طور ایمن، پیشگیری از  بازرگانی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
حوادث کار، ابزارهای حفاظتی در برابر خطرات طبیعی، همچنین، تجهیزات آتش نشانی مانند 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری

4773918 شامل فروش مجدد پنل بازرگانی سیستم های انرژی خورشیدی و قطعات  تجاری

4773919  از جمله فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در آزمایشگاه های علمی، پزشکی و  بازرگانی تجهیزات علمی و آزمایشگاهی
تحقیقاتی، این شرکت ها مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات مورد معامله 

 تجاری

4773920  شامل فروش مجدد میزهای اداری، صندلی ها، میزها، کابینت ها و موارد دیگر می شود، این  بازرگانی مبلمان اداری
گونه شرکت ها مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزاتی هستند که در آن 

 تجاری

4773921 شامل فروش مجدد مبلمان برای مدارس، دانشگاه ها، موسسات آموزشی، بیمارستان ها، کلینیک  بازرگانی مبلمان مدارس، بیمارستان ها و آزمایشگاه ها
ها، آزمایشگاه ها و موارد دیگر، از جمله صندلی، میز، کابینت، میز، تخت، قفسه، گاوصندوق، 

 تجاری

4773924  شامل فروش مجدد کارت های الکترونیکی تخصصی مانند کارت های عضویت پالستیکی، کارت  تجارت کارت الکترونیکی
های مغناطیسی مورد استفاده به عنوان کارت های کلیدی و دستگاه های خودپرداز، کارت های 

 تجاری

4773925 شامل فروش مجدد تجهیزات و لوازم مورد استفاده در سالن های زیبایی و مو، مراکز توانبخشی  بازرگانی لوازم آرایشی و بهداشتی
و مراقبت شخصی، همچنین تجهیزات بهداشتی مانند دستگاه های اکسیژن ساز خالص و طعم 

 تجاری

4773926  شامل فروش مجدد دستگاه های خودکار مستقر در اماکن عمومی برای فروش نوشیدنی و  بازرگانی ماشین های فروش
تنقالت، روزنامه و نشریات، دی وی دی، سیگار، غرفه عکس و همچنین پرداخت هزینه خدمات 

 تجاری

4773927 شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت آشپزخانه های صنعتی است که معموالً توسط هتل  بازرگانی تجهیزات آشپزخانه و پذیرایی صنعتی
ها، رستوران ها و بیمارستان ها برای تهیه، نگهداری و سرو غذا استفاده می شود، چنین 

 تجاری

4773928  شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات برای نظافت فضای باز و شهر می شود، چنین  بازرگانی تجهیزات نظافت شهری
شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزاتی هستند که در آن معامله 

 تجاری

4773929  از جمله فروش مجدد تجهیزاتی که فرآیند نظافت داخلی و خارجی ساختمان ها را تسهیل و  بازرگانی تجهیزات نظافت ساختمان
تسریع می بخشد، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات 

 تجاری

4773930 شامل فروش مجدد تجهیزات مکانیکی تخصصی طراحی شده برای تمیز کردن، جمع آوری و  بازرگانی تجهیزات تمیز کردن دریا
حذف زباله های شناور دریایی، همچنین دستگاه های غربالگری طراحی شده ویژه برای حذف 

 تجاری

4773931  شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات حفاظت از محیط زیست و کنترل آلودگی، از جمله  بازرگانی تجهیزات حفاظت از محیط زیست
تصفیه فاضالب و تجهیزات بازیافت زباله، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، 

 تجاری

4773932 شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات مورد استفاده در خشکشویی ها برای زدودن کثیفی  بازرگانی تجهیزات لباسشویی و خشک شویی
از لباس ها و منسوجات، روتختی ها، ملحفه ها، پرده ها، قالیچه ها و سایر منسوجات با 

 تجاری

4773933  شامل فروش مجدد تجهیزات نظافت و شستشوی اتوماتیک و دستی خودرو، شامل تجهیزات  بازرگانی تجهیزات شستشوی خودرو
کارواش تونلی تمام اتوماتیک، تجهیزات کارواش اتوماتیک پرس باال، تجهیزات کارواش رولور، 

 تجاری

4773935 شامل فروش مجدد تجهیزات و یراق آالت برای خواربار فروشی ها، فروشگاه های تعاونی،  خرید و فروش یراق آالت
کتابفروشی ها، کیوسک ها و نمایشگاه ها و مغازه های عمومی، از جمله قفسه های نمایش، 

 تجاری

4773936  شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت بسته بندی و بسته بندی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک،  بازرگانی تجهیزات بسته بندی و بسته بندی
برای بسته بندی، بسته بندی، بسته بندی مواد، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات نصب، 

 تجاری

4773937  تجاری شامل فروش مجدد تجهیزات حفاری چاه برای دریافت آب زیرزمینی از طریق تکنیک بازرگانی تجهیزات حفاری چاه

4773938 بازرگانی تجهیزات کنترل آفات  تجاری شامل فروش مجدد دستگاه

4773939  شامل فروش مجدد تجهیزات و یراق آالت پارکی و بیرونی مانند صندلی، چتر، گلدان گل، سبد  بازرگانی تجهیزات باغبانی
زباله، وسایل کمپینگ و موارد دیگر است.

 تجاری

4773940  شامل فروش مجدد ابزار و تجهیزات مورد استفاده در بیمارستان ها و کلینیک ها برای  بازرگانی تجهیزات پزشکی، جراحی
تشخیص، درمان، عملیات جراحی، دارو و حفظ خون، اشعه ایکس، عقیم سازی، دفع زباله، 

 تجاری

4773941 شامل فروش مجدد تجهیزات و ابزار مورد استفاده برای مقابله با پیشگیری، تشخیص و درمان  بازرگانی تجهیزات و ابزار دامپزشکی
بیماری، اختالل و آسیب در حیوانات اهلی یا وحشی است، چنین شرکت هایی مجاز به انجام 

 تجاری

4773942  شامل فروش مجدد آسانسورهای ثابت در تاسیسات چند طبقه برای حمل افراد و کاالها،  تجارت آسانسور، پله برقی و لوازم یدکی
همچنین پله برقی و تسمه برقی در فرودگاه ها، مراکز خرید، هتل ها و تاسیسات عمومی، چنین 

 تجاری

4773943 شامل فروش مجدد درب ها و دروازه های کشویی و همچنین درب های اتوماتیکی که با کنترل از  بازرگانی دروازه های اتوماتیک و موانع و قطعات
راه دور باز و بسته می شوند، همچنین موانع اتوماتیک تنظیم کننده ورود و خروج در پارک های 

 تجاری

4773944  شامل فروش مجدد تجهیزات و لوازم جانبی مورد استفاده در کاربرد مصنوعی آب در زمین یا  بازرگانی تجهیزات و ملزومات آبیاری
خاک، شامل پیوت ها برای آبیاری سربار، پمپ ها، آبپاش ها، قطره چکان ها، تجهیزات کنترل و 

 تجاری

4773945  شامل فروش مجدد تجهیزات برای طراحی مهندسی، چنین شرکت هایی مجاز به انجام خدمات  بازرگانی ابزار طراحی مهندسی
نصب، تعمیر و نگهداری تجهیزات مورد معامله خود هستند.

 تجاری

4773946 تجارت خانه های سبز و تجهیزات  شامل فروش مجدد گلخانه های ساخته شده از شیشه یا پالستیک است و به منظور کنترل محیط 
رشد گیاهان از نظر دما و نور و رطوبت طراحی شده است، به منظور بهبود تولید مواد غذایی در 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي تجاری

4773947  شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت برای پردازش گاو، مرغ، ماهی و غذاهای دریایی  بازرگانی تجهیزات و ماشین آالت پردازش گوشت و ماهی
ذبح شده، از جمله پوست انداخنت، شکسنت پوست، جدا کردن پوسته، تمیز کردن و حذف قطعات 

 تجاری

4773948 شامل فروش مجدد آکواریوم برای نمایش ماهی ها و حیوانات دریایی در مکان های عمومی، در  بازرگانی آکواریوم و ویترین
رستوران ها سرو غذای دریایی، در مغازه ها فروش ماهی های زنده و حیوانات دریایی، همچنین 

 تجاری

4773949  شامل فروش مجدد تجهیزات و دستگاه های تخصصی تست، بررسی و بازرسی ساخت و  بازرسی و تست تجهیزات بازرگانی
سازها، تاسیسات، تجهیزات دریایی و صنعتی، وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل، این دستگاه ها 

 تجاری

4773950 شامل فروش مجدد دستگاه های پردازش عکاسی است که تصویر نهفته را به یک تصویر قابل  بازرگانی تجهیزات و ملزومات پردازش عکس
چاپ قابل مشاهده تبدیل می کند، شامل پردازش دستی در مقیاس کوچک و همچنین تجهیزات 

 تجاری

4773951  تجاری شامل فروش مجدد سیستم بازرگانی سیستم های اتاق تمیز

4773952 شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت عملیات پولی و بانکی از جمله دستگاه های  تجارت تجهیزات پولی و بانکی
خودپرداز، نمایشگرهای ارز و سهام، شمارشگر ارز، ردیاب ارز و اسکناس، ماشین تحریر شماره 

 تجاری

4773953 .(GPS) موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری از جمله فروش مجدد سیستم تجارت سیستم های موقعیت یاب جهانی 

4773954 شامل فروش سیستم ها و تجهیزات امنیتی مانند گیت های امنیتی، فلزیاب، دوربین های  بازرگانی سیستم های امنیتی و تجهیزات
دوچشمی حرارتی، سیستم های راداری، تجهیزات تخصصی پلیس، تجهیزات نظارتی و کنترل 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4773955  تجاری شامل فروش ماشین بازرگانی ماشین آالت فرانکینگ

4773956  شامل فروش تجهیزات و سیستم های فناوری مغناطیسی است که در کاربرد کشاورزی و منابع  بازرگانی تجهیزات فناوری مغناطیسی
حیوانی، انرژی حرارتی، ساخت و سازها، تصفیه آب، صنایع شیمیایی و نفت و غیره نقش دارند، 

 صنعتی

4773957 شامل فروش مجدد قطعات فلزی مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن یک سیال از طریق  بازرگانی مبدل های حرارتی صفحه ای
انتقال حرارت بین آن و سیال دیگر، چنین فناوری در تاسیسات صنعتی و نیروگاه های تولید برق 

 تجاری

4773963  شامل فروش مجدد محصوالت کاغذ یا کارتن، از جمله ظروف غذاخوری، بشقاب، فنجان،  بازرگانی محصوالت کاغذی
دستمال، دستمال کاغذی صورت، دستمال توالت، دستمال کاغذی، پوشک، نوار بهداشتی.

 تجاری

4773964  شامل فروش مجدد بسته بندی و بسته بندی حمل و نقل، مواد بسته بندی صنعتی، از جمله بسته  بازرگانی بسته بندی و مواد بسته بندی
ها، جعبه ها، پانل ها، ورق ها، فویل ها و تسمه های ساخته شده از کاغذ، مواد پالستیکی یا 

 تجاری

4773966 شامل فروش مجدد وسایل الکترونیکی مورد استفاده برای مشاهده پدیده های مختلف غیرقابل  بازرگانی ابزار دقیق الکترونیکی
تشخیص با حواس معمولی مانند آشکارسازهای امواج صوتی و ارتعاشات، ناظران اجسام دقیق 

 تجاری

4773968  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل شرکت بازرگانی قطعات یدکی وسایل نقلیه و تجهیزات نظامی

4773969 شامل فروش سیستم ها و تجهیزات پارکینگ های سنتی و خودکار شامل ربات های اتوماتیک،  سیستم های پارکینگ و بازرگانی تجهیزات
حسگرهای اولتراسونیک، کنترل کننده های دسترسی، دوربین های مداربسته و مانیتورهای راه 

 تجاری

4773970  شامل فروش تجهیزات مورد استفاده در محیط های صنعتی و پزشکی رادیواکتیو است که در آن  بازرگانی تجهیزات تابشی
تشعشعات برای موجودات زنده مضر است، شامل تجهیزاتی برای نظارت بر تشعشع، حفاظت، 

 تجاری

4773971  شامل فروش مجدد تجهیزات نجات غریق دریایی مانند جلیقه های نجات، شناورهای نجات و  تجارت تجهیزات نجات جان
قایق ها، همچنین دستگاه هایی است که سیگنال های نور، دود و شعله ور را روشن می کنند که 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

4773973 شامل تجارت بالن هایی است که به دالیل مختلف مانند پروازهای تفریحی تجاری، تبلیغات  تجارت بالن
تجاری یا تبلیغ محصول آنها، رویدادهای شرکتی، ورزش، چتربازی، تحقیقات علمی و 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری
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4773974  تجاری شامل فروش مجدد قطعات و قطعات یدکی مورد استفاده برای عملیات ماهواره بازرگانی قطعات و لوازم یدکی ماهواره

4773976  تجاری شامل فروش مجدد غرفه غرفه های ضد عفونی و بازرگانی تجهیزات

4773977 تجارت تجهیزات ردیابی و اشیاء و فناوری فضایی  شامل فروش مجدد فضاپیماها، حسگرها و تصویربرداری فضایی، از جمله قطعات ماهواره و 
سایر اجزا و لوازم مورد استفاده در تعمیر، نگهداری، یا نوسازی، یا افزایش کارایی عملیاتی 

 مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء تجاری

4773978  مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء تجاری شامل تجارت شهاب سنگ هایی است که از سطح زمین جمع آوری شده اند تجارت شهاب سنگ

4773979  شامل فروش مجدد مواد حاصل از استخراج منابع معدنی از اجسام فضایی با منابع غیر زنده  تجارت منابع فضایی
در فضای بیرونی مانند مواد معدنی است.

 مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء تجاری

4773988 شامل فروش مجدد تجهیزات و دستگاه تجارت تجهیزات توسعه توانایی های ذهن  تجاری

4774001  شامل فروش مجدد مبلمان دست دوم از هر نوع، هر متریالی برای هر مکان و مقاصد مختلف  بازرگانی مبلمان مستعمل
می باشد.

 تجاری

4774002  شامل فروش مجدد جواهرات زینتی دست دوم مانند سنجاق سینه، درامد، گردنبند، دستبند،  تجارت جواهرات مستعمل
انگشتر، که از طال، پالتین، پاالدیوم، تیتانیوم، نقره و سنگ های قیمتی ساخته شده است.

 تجاری

4774003 شامل فروش مجدد لوازم برقی خانگی، مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و خشک کن و  بازرگانی لوازم برقی و الکترونیکی دست دوم
غیره، همچنین، تجهیزات الکترونیکی سمعی و بصری، مانند تلویزیون و دستگاه های ویدئویی، 

 تجاری

4774005  تجاری شامل فروش مجدد انواع ظروف خانگی و وسایل نظافتی مستعمل می باشد بازرگانی ظروف مستعمل خانگی

4774006  شامل فروش مجدد تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی و ساختمانی دست دوم برای گودبرداری،  بازرگانی ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی مستعمل
پر کردن، تخریب، تسطیح زمین، روسازی جاده، اختالط سیمان و همچنین جرثقیل، آسانسور و 

 تجاری

4774007  شامل فروش مجدد ماشین آالت و تجهیزات کارخانه های سنگین استفاده شده، موتورهای  بازرگانی تجهیزات سنگین و ماشین آالت مستعمل
دریایی، تجهیزات باالبر و بارگیری و غیره است.

 تجاری

4774009 شامل فروش مجدد کتاب های دست دوم، اسباب بازی ها، سی دی ها، نوارها، لباس ها، کفش  خرید و فروش پارچه و اقالم شخصی دست دوم
ها، اقالم چرمی، کاله و کمربند است، این فرآیند شامل دسته بندی بر اساس کیفیت و نوع و 

 تجاری

4774019  شامل فروش مجدد تجهیزات استفاده شده که در بیمارستان ها و کلینیک ها برای تشخیص،  بازرگانی تجهیزات پزشکی و جراحی دست دوم
درمان، عملیات جراحی، دارو و حفظ خون، اشعه ایکس، استریلیزاسیون، دفع زباله، فیزیوتراپی و 

 تجاری

4781001  شامل فروشندگانی می شود که از نیمکت ها و غرفه های کوچک در بازارهای عمومی برای  فروشنده میوه و سبزی
فروش میوه های تازه، میوه های خشک مانند خرما، لیمو، گیاهان دارویی و ... استفاده می کنند.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

4781003  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل پشتیبان نان سنتی با استفاده از نانوایی های سنتی است. نانوا

4781004 شامل فروشندگانی می شود که مشغول تجارت برگ تنباکو بر روی نیمکت ها و غرفه های داخل  فروشنده تنباکو
بازارهای مردمی هستند، این فعالیت نباید به مغازه ها و مراکز تجاری واقع در محله های 

 حرفه ای

4781005  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل فروشندگانی می فروشنده خرما

4781006  حرفه ای شامل فروشندگانی می فروشنده علوفه

4781007  شامل فروشندگانی می شود که مستقیماً ماهی را به مصرف کنندگان در بازارهای عمومی می  ماهی فروش
فروشند، خدمات ارائه شده شامل برش و آماده سازی ماهی برای پخت و پز است.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

4781008  شامل مغازه ها و فروشندگان کوچکی می شود که فروش مستقیم گوشت و مرغ را به مصرف  فروشنده گوشت
کنندگان در بازارهای عمومی انجام می دهند، خدمات ارائه شده شامل برش و آماده سازی 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

4781009  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل تهیه و سرو نوشیدنی برای مصرف فوری در محل می باشد. غذاخوری نوشیدنی

4781013 شامل فروشندگانی می شود که از نیمکت برای فروش کاالهای خود در بازارهای عمومی استفاده  فروشنده کاالهای عامیانه
می کنند. کاالهای آنها شامل اقالم محبوب و وسایل خانه سنتی مانند حصیر، ابزار، زغال سنگ 

 حرفه ای

4789001  شامل مغازه هایی که به فروش لوازم التحریر مشغولند، مانند کاغذ تحریر، دفترچه یادداشت،  انتشارات و لوازم التحریر
کتاب ضبط، ابزار نوشنت و طراحی، خط کش، تیز کن، سوراخ کننده کاغذ، لوازم قیچی کاغذ، 

 حرفه ای

4789004  شامل کیوسک فروش دستگاه های بازی های الکترونیکی و ویدیویی و دیسک ها و نوارهایی با  کیوسک بازی های ورزشی
بازی های ورزشی است.

 حرفه ای

4789006  شامل شرکت هایی می شود که پنجره های خرده فروشی را در فروشگاه های خرده فروشی  اپراتور خرده فروشی کوتاه مدت
برای فروشندگان برای مدت کوتاه ارائه می دهند، اپراتور باید مجوزهای الزم را دریافت کند و 

 حرفه ای

4791001 شامل شرکت تجارت الکترونیکی مواد غذایی  تجاری

4791002  تجاری شامل شرکت تجارت الکترونیک پوشاک، منسوجات و هدایا

4791003 شامل شرکت های متخصص در فروش نشریات و مطالب رسانه ای به عموم مردم یا سایر  انتشارات و رسانه ها تجارت الکترونیکی مواد
مشاغل از طریق اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هر یک از برنامه های 

 تجاری

4791004  شامل شرکت های متخصص در فروش کاالهای خانگی، حرفه ای و شخصی به عموم مردم یا  تجارت الکترونیکی کاالهای خانگی، حرفه ای و شخصی
سایر مشاغل از طریق اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هر یک از برنامه های 

 تجاری

4791005 شامل شرکت های متخصص در فروش وسایل نقلیه موتوری به عموم مردم یا سایر مشاغل از  وسایل نقلیه و حمل و نقل به معنای تجارت الکترونیکی است
طریق اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هر یک از برنامه های کاربردی متکی به 

 تجاری

4791006  شامل شرکت های متخصص در فروش تجهیزات و ماشین آالت به عموم مردم یا سایر مشاغل از  تجارت الکترونیکی تجهیزات
طریق اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هر یک از برنامه های کاربردی متکی به 

 تجاری

4791007 شامل شرکت های متخصص در فروش جواهرات، مروارید و سنگ های قیمتی به عموم مردم یا  تجارت الکترونیک جواهرات و سنگ های قیمتی
سایر مشاغل از طریق اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هیچ یک از برنامه های 

 تجاری

4791008  شامل شرکت های متخصص در ارائه خدمات مسافرتی و تفریحی به عموم مردم از طریق  خدمات مسافرتی و اوقات فراغت تجارت الکترونیک
اینترنت بدون نیاز به تعامل انسانی با استفاده از هیچ یک از برنامه های کاربردی متکی به 

 تجاری

4791009 شامل شرکت بلیط رویدادهای ورزشی و تفریحی تجارت الکترونیک  تجاری

4791010  شامل استفاده از تبلیغات تلویزیونی و تکنیک های بازیگری برای تبلیغ کاالها و محصوالت  خرید تلویزیون
شخصی و مصرفی از جمله لوازم خانگی، لوازم آرایشی، پوشاک، تجهیزات ورزشی و مواد 

 حرفه ای

4791012 شامل شرکت هایی می شود که به تبلیغ کاالها و محصوالت از طریق انتشار آنها در کتاب ها یا  خرید از طریق خدمات کاتالوگ
کاتالوگ ها می پردازند، سپس آنها را به مشتریان ارائه می دهند تا انتخاب ها و سفارش های 

 تجاری

4799002  شامل دستگاه های خودکار مستقر در مکان های عمومی برای فروش نوشیدنی های سرد و گرم،  فروش محصوالت و خدمات توسط دستگاه های فروش خودکار
میوه ها، شیرینی ها و تنقالت، روزنامه ها و نشریات، دی وی دی، سیگار، بلیط، تمبر، شامل 

 تجاری

4799003  شامل شرکت هایی است که فروش رومینگ را در مناطق تعیین شده با وسایل نقلیه مجهز به آن  فروش کاال از طریق کامیون های سیار
و با توجه به فعالیت های موجود در مجوزهای خود و با استفاده از تماس مستقیم، رسانه های 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4921001 خدمات اتوبوس های عمومی شهری  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت

4922001  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت خدمات اتوبوس بین املللی

4922002  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت خدمات اتوبوس های عمومی بین شهری

4922003  شامل شرکت های متخصص در ارائه خدمات حمل و نقل مسافر با تاکسی در داخل یا خارج  خدمات تاکسی
شهرها می شود.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922004  شامل شرکت های متخصص در ارائه حمل و نقل مسافر با وسایل نقلیه موتوری لوکس در داخل  خدمات وسایل نقلیه موتوری لوکس
یا خارج از شهرها یا بر اساس سفارش.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922006  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت حمل و نقل مسافر با اتوبوس های اجاره ای

4922007 شامل حمل و نقل گردشگران به هتل ها و مقاصد گردشگری و میراثی در داخل و خارج شهر با  حمل و نقل با اتوبوس های تور
اتوبوس های تور است، همچنین شامل استفاده از اتوبوس های روباز است که به گردشگران 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922008  شامل شرکت های متخصص در حمل و نقل دانش آموزان مدارس و دانش آموزان مهدکودک و  حمل و نقل مدرسه
کودکان با اتوبوس با مشخصات خاص.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922010  حمل و نقل مسافران با وسایل نقلیه از طریق رسانه های 
الکترونیکی و برنامه های هوشمند

 شامل شرکت هایی می شود که توسط آژانس حمل و نقل عمومی مجاز به ارائه خدمات حمل و 
نقل مسافران از طریق تماس، رسانه های الکترونیکی، برنامه های هوشمند یا هر وسیله دیگری 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922011 شامل جابه حمل و نقل مسافر با خودروهای کالسیک  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4922012  شامل شرکت های متخصص در حمل و نقل بیماران، ساملندان و افراد با نیازهای خاص یا غیر  حمل و نقل غیر اورژانسی بیماران و ساملندان
اورژانسی از خانه ها به بیمارستان ها یا هر مقصد دیگری در داخل شهر است.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923002  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل حمل و نقل مواد خام برای تولید یا تجارت یا ساخت و ساز است. حمل و نقل مواد اولیه از طریق جاده
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4923003  شامل شرکت هایی می شود که طبق مشخصات مرجع ذیصالح درگیر حذف با وسایل نقلیه  حذف مبلمان نو و دست دوم
تخصصی هستند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923004  شامل شرکت هایی است که فرآورده های نفتی و مشتقات را بر روی مخازن و بر اساس  حمل و نقل فرآورده های نفتی
سفارش حمل می کنند.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923005 شامل شرکت هایی است که آب آشامیدنی را در مخازن و طبق سفارش حمل می کنند حمل و نقل آب آشامیدنی  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923006  شامل شرکت هایی است که میوه ها، سبزیجات، گوشت، ماهی و سایر کاالهای فاسد شدنی را  حمل و نقل با کامیون های یخچال
با تریلرهای یخچال دار حمل می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923007  شامل شرکت هایی است که حیوانات زنده، آثار باستانی و اشیاء خاص را با کامیون های  حمل و نقل با کامیون های تخصصی
تخصصی حمل می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923008  شامل شرکت هایی می شود که در حمل و نقل مواد قابل اشتعال اعم از مایع، جامد، گاز یا  حمل و نقل مواد خطرناک
فشرده، مانند مواد منفجره و سیلندرهای گاز فعالیت می کنند، همچنین شامل حمل و نقل مواد 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923009  شامل شرکت هایی می شود که در حمل و نقل کاالی عمومی با کامیون های 2.5 تنی یا طبق  حمل بار با کامیون های سنگین
سفارش فعالیت می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923010  شامل شرکت هایی می شود که در حمل و نقل کاالی عمومی، به جز موارد مربوط به فعالیت های  حمل بار با کامیون های سبک
تخصصی، با کامیون های 2.5 تنی یا بر اساس سفارش فعالیت می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923012 شامل حمل و نقل با وسایل نقلیه سبک و سنگین مواد رادیواکتیو که برای انسان و محیط زیست  انتقال مواد رادیواکتیو
خطرناک است و نیازمند رعایت اقدامات سختگیرانه در حمل و نقل است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923015  شامل حمل و نقل و جابجایی حیوانات توسط ون های مخصوص و وسایل نقلیه سفارشی  حمل و نقل حیوانات
طراحی شده متناسب با حیوان حمل شده، از جمله اسب، شتر، گوسفند، سگ و غیره، با استفاده 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923016  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل حمل علوفه و خوراک دام با کامیون های مخصوص می باشد. حمل و نقل علوفه و خوراک دام

4923017  شامل شرکت هایی است که در حمل وسایل نقلیه موتوری توسط کامیون های تخصصی فعالیت  حمل و نقل وسایل نقلیه موتوری
می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923018 شامل استفاده از کامیون حمل و نقل مواد شیمیایی و ضایعات  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923019  شامل استفاده از کامیون های سبک و سنگین است که به طور مناسب برای حمل مواد  حمل و نقل مواد بیولوژیکی
بیولوژیکی که انسان ها و محیط های خطرناک در نظر گرفته می شوند و نیاز به رعایت اقدامات 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923020  شامل استفاده از تانکرهای سبک و سنگین است که به طور مناسب برای حمل روان کننده ها و  روان کننده ها و حمل و نقل ضایعات نفتی
ضایعات نفتی که برای انسان و محیط زیست خطرناک تلقی می شوند و نیاز به رعایت اقدامات 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923022  شامل شرکت هایی است که در حمل و نقل بار در بازارهای آزاد و مناطق تعیین شده در امارت  حمل و نقل بار در بازارهای آزاد و مناطق تعیین شده
دبی فعالیت می کنند و از روش های مختلف حمل و نقل استفاده می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

4923101 حمل و نقل مواد منفجره  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت

5011001  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل شرکت خطوط حمل و نقل بار و مسافر.

5011002  موافقة دبي للمواصالت حرفه ای شامل شرکت خدمات قایق های بین شهری

5012003  شامل شرکت هایی می شود که در حمل و نقل دریایی مسافر و بار توسط کشتی ها یا کشتی  منشور حمل و نقل دریایی و مسافر
های اجاره شده تحت قراردادهای خاص و طبق سفرهای نیمه منظم شرکت دارند.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5012004  حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده های نفتی توسط تانکرهای 
نفتی

شامل حمل و نقل دریایی عمده نفت خام تصفیه نشده از محل استخراج نفت آن به پاالیشگاه ها 
با تانکرهای نفت خام و همچنین انتقال محصوالت پاالیش شده و پاالیشگاه های پتروشیمی به 

 تجاری

5012005  تجاری شامل شرکت حمل و نقل دریایی مواد رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیکی

5021001  تجاری شامل حمل و نقل مسافر بین شهری با قایق های موتوری کوچک (ابرا). خدمات مسافری قایق های کوچک

5021002  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری شامل شرکت اجاره قایق و قایق تفریحی

5021003 شامل شرکت هایی است که سفرهای تفریحی را در آبراه های شهر یا بین شهرها به افراد و  عملیات تورهای دریایی
گروه های توریستی برای تورهای اکتشافی دریایی، ماهیگیری ورزشی و تفریحی، غواصی، 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5110001  شامل خطوط هوایی درگیر در حمل و نقل هوایی مسافر و بار توسط هواپیماهای غیرنظامی  خطوط هوایی مسافر و حمل و نقل بار.
متعلق به یا اجاره شده توسط این شرکت ها و مورد استفاده برای پروازهای منظم داخلی و بین 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5110002  شامل اجاره و بهره برداری از هلیکوپتر در صورت تقاضا برای حمل و نقل مسافر و بار و برای  اجاره و بهره برداری هلیکوپتر
اهداف دیگری که شامل استفاده از هلیکوپتر می شود.

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5110003  شامل شرکت های متخصص در اجاره انواع هواپیماهای غیرنظامی برای حمل و نقل مسافر و  منشور هواپیمای خصوصی
بار، یا برای بازرگانان و سفرهای شخصی یا برای سفرهای تفریحی.

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5120001 شامل شرکت منشور حمل و نقل هوایی و مسافری هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5120003  کتاب من إدارة الدفاع املدنی تجاری شامل شرکت حمل و نقل هوایی مواد رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیکی

5210001  شامل ذخیره سازی غالت وارداتی یا برداشت شده در سیلوهای فلزی یا بتنی، به منظور حفظ  ذخیره سازی در سیلوها
ذخایر کافی برای ماه ها.

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5210002  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت انبارداری عمومی

5210003 ذخیره سازی گاز و فرآورده های نفتی  شامل مخزن ذخیره گازهای مایع و همچنین فرآورده های نفتی مایع یا جامد مانند سوخت، نفت 
سفید، گازوئیل، روان کننده ها و مشتقات پتروشیمی است.

 حرفه ای

5210004  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت انبار سرد

5210005  شامل فراهم کردن فضاهایی برای نگهداری موقت اموال تجاری و شخصی است. مشتری  خدمات ذخیره سازی خود
صاحب قفل می شود و ممکن است در هر زمان به واحد خود دسترسی داشته باشد، امنیت، 

 حرفه ای

5210007  شامل نگهداری مواد شیمیایی در ظروف ذخیره سازی در اندازه ها و اشکال مختلف و ساخته  انبار مواد شیمیایی
شده از مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی ذخیره شده و همچنین در برابر تأثیر مالحظات 

 حرفه ای

5210009 شامل بهره برداری از تاسیسات انبار برای انواع خودروها و همچنین ارائه خدمات مراقبتی به  انبارداری خودرو
خودروها در طول مدت نگهداری می باشد.

 حرفه ای

5210010  شامل شرکت هایی است که امکانات انبارداری مجهز به بارگیری و تخلیه برای ذخیره تجهیزات  خدمات ذخیره سازی تجهیزات فرودگاهی و قطعات یدکی هواپیما
فرودگاه و قطعات یدکی هواپیما را ارائه می دهند.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5221001  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت بازیابی وسایل نقلیه

5221002  شامل شرکت های متخصص در مدیریت و راه اندازی قطار برای طرف های دیگر. این شامل  مدیریت و بهره برداری راه آهن
اجرای عملیات الزم برای جابجایی مسافران و حمل و نقل بار و همچنین تغییر خدمه است.

 حرفه ای

5221004 شامل شرکت خدمات راه حل های باالبر سنگین  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5221006  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت بازیابی موتور سیکلت

5221007  شامل شرکت هایی است که در حمل و نقل قایق های برقی، قایق های بادبانی و قایق های  حمل و نقل و بکسل قایق
تفریحی برای اهداف مختلف فعالیت می کنند.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5221008  شامل شرکت های متخصص در حمل و نقل جاده ای و یدک کشی قایق و جت اسکی از مکان  قایق های زمینی و جت اسکی حمل و نقل و بکسل
های ذخیره سازی آنها به مکان هایی برای استفاده، تعمیر و یا برای هر منظور دیگر.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5221010 شامل مدیریت کلیه عملیات اداری و فنی مربوط به ناوگان خودرویی شرکت به جز اتوبوس های  مدیریت وسایل نقلیه ناوگان
مسافربری از جمله ثبت نام وسیله نقلیه نزد مرجع ذیصالح، صدور مجوز و تمدید، برنامه ریزی 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5221011  شامل شرکت های متخصص در مدیریت و راه اندازی اتوبوس برای سایر طرف ها، شامل  مدیریت و بهره برداری اتوبوس
اجرای عملیات الزم برای حمل و نقل مسافر است.

 تجاری

5221012  تجاری شامل شرکت مدیریت و بهره برداری ایستگاه های شارژ وسایل نقلیه الکتریکی

5221014  سفارشات حمل و نقل و تحویل توسط رسانه های الکترونیکی و 
برنامه های هوشمند.

شامل شرکت هایی می شود که مجاز به مدیریت حمل و نقل و سفارشات تحویل از طریق پلت فرم 
های الکترونیکی و برنامه های کاربردی هوشمند هستند

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5222001  شامل شرکت هایی می شود که در مدیریت و عملیات لجستیکی در بنادر، شامل جابجایی  مدیریت بنادر
کشتی ها و محموله ها، بارگیری و تخلیه کشتی ها و کانتینرها و انبارها، یدک کش ها، عملیات 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5222002  شامل ارائه خلبانان دریایی یا کارگزاران کشتی که دانش دقیقی از آبراه های محلی دارند تا  خدمات خلبانی و بکسل کشتی
کشتی ها را به صورت ایمن به بندر وارد و از آن خارج کنند، همچنین شامل خدمات یدک کش 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5222004 شامل شرکت نجات رگ های آسیب دیده  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای
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5222005  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل شرکت مدیریت و بهره برداری کشتی

5223001  شامل خدمات رسانی به هواپیما در حالی که روی زمین است و در دروازه ترمینال فرودگاه پارک  خدمات زمینی فرودگاه
شده است، که شامل انجام بسیاری از خدمات بین ورود و خروج از جمله سرویس کابین، 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5223003 مدیریت و عملیات هواپیما  شامل شرکت های متخصص در مدیریت و بهره برداری از هواپیما برای طرف های دیگر. این 
شامل اجرای عملیات الزم برای جابجایی مسافران و حمل و نقل بار، تغییر خدمه و ناوبرها است.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5223004  شامل شرکت های متخصص در دریافت کلیه اطالعات و داده های مربوط به عملیات هوانوردی  خدمات اطالعات هواپیمایی کشوری
غیرنظامی با توجه به سیستم اطالعاتی خاص و در دسترس قرار دادن این اطالعات در اختیار 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5223006  شامل شرکت های متخصص در هماهنگی بین مشتریان و ارائه دهندگان خدمات مربوط به  هماهنگی خدمات هوانوردی
خدمات سوخت، عملیات زمینی فرودگاه، مجوز پرواز و تسهیل مسافران است.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5223007  شامل شرکت هایی می شود که برای مأموریت های فضایی از جمله ساخت و توسعه سفینه  مشاوره فضایی
فضایی و برنامه ریزی و مدیریت ماموریت های فضایی مشاوره ارائه می دهند.

 حرفه ای

5223008 شامل شرکت هایی است که در زمینه حمل و نقل هوایی پرسنل و محموله با هلیکوپتر به صنایع  عملیات هلیکوپترها
مختلف، از جمله پروژه های ساختمانی، به شرکت های نفت و گاز، برای جستجو و نجات فعالیت 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5223009 هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل شرکت خدمات هماهنگی اسالت

5223010  شامل سرویس هواپیماهای غیرتجاری، مانند هواپیماهای خصوصی و هواپیماهای چارتر، در  خدمات زمینی برای هواپیماهای غیر تجاری
حالی که روی زمین است و در دروازه ترمینال فرودگاه پارک شده است، که شامل انجام بسیاری 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5224001 شامل شرکت هایی می شود که خدمات بارگیری و تخلیه بار در وسایل نقلیه، کشتی ها یا  خدمات بارگیری و تخلیه بار
هواپیماها را ارائه می دهند.

 حرفه ای

5224002  شامل شرکت های متخصص در حمل و نقل دریایی کاالهای وارداتی و صادراتی است. نقش  خدمات حمل و نقل دریایی
این شرکت ها دریافت کاال از طرف های مختلف برای ترتیب حمل و نقل و همچنین رسیدگی به 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری

5224003  شامل شرکت های تخصصی حمل و نقل هوایی کاالهای صادراتی می شود، این گونه شرکت  خدمات بار هوایی
ها مجاز به دریافت کاال از طرف های مختلف و همچنین انجام کلیه خدمات مربوطه مانند 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5224005 شامل شرکت هایی است که بسته بندی و آماده سازی محموله برای حمل و نقل بار و همچنین  بسته بندی بار
حمل بار به اسکله و همچنین بسته بندی و بسته بندی وسایل و کاالهای شخصی در انبارها را 

 حرفه ای

5224006  تجاری شامل سازمان خدمات بارگیری و تخلیه کانتینر

5229001  گواهینامه رانندگی بین املللی و خدمات صدور بلیط سفر با 
وسایل نقلیه

 شامل دفاتری است که درگیر صدور اسناد الزم برای امکان رانندگی خودروهای شخصی در 
خارج از کشور، حمل و نقل یا عبور از مرزهای بین

 الهية الوطنية للمواصالت حرفه ای

5229003 شرکت هایی که به عنوان هماهنگ کننده بین شرکت های بیمه، فروشندگان محصوالت در یک  خدمات تمدید گارانتی خودرو
دست و مشتریانشان که مایلند ضمانت خودروهایی را که خریداری می کنند فراتر از گارانتی 

 حرفه ای

5229004  شامل اشخاص حقوقی یا حقیقی می شود که به تنظیم اظهارنامه گمرکی و تسلیم به گمرکات  آداب و رسوم کارگزاری
برای ترخیص کاالی دیگران می پردازند.

 موافقة جمارك دبي - الكترونية حرفه ای

5229005  شامل شرکت هایی می شود که خدمات مربوط به حمل و نقل را به افرادی ارائه می دهند که  کارگزار خدمات وسایل حمل و نقل
ممکن است زمان مراجعه به ارائه دهندگان خدمات را نداشته باشند، مانند کارگاه های تعمیر 

 حرفه ای

5229006 شامل شرکت هایی می شود که برای ثبت نام خودرو و وسایل نقلیه خود در مراجع ذیصالح و  خدمات ثبت نام وسایل نقلیه
ادارات راهنمایی و رانندگی به افراد یا شرکت های دیگر خدمات ارائه می دهند و این شامل 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5229007  شامل واسطه اجاره کشتی بین شرکت های درگیر در اجاره از یک طرف و صاحبان کشتی و  واسطه اجاره کشتی
آژانس های مسافرتی از سوی دیگر. نقش میانجی باید به واسطه در برابر پاداش محدود شود.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5229009  شامل بسته بندی چمدان های مسافران با فیلم ها، کمربندها یا نوارهای پالستیکی به منظور  بسته بندی چمدان
جلوگیری از آسیب در جابجایی و همچنین شکسنت در فرودگاه ها، بنادر و ایستگاه های اتوبوس 

 حرفه ای

5229010 شامل جابجایی چمدان از هوا یا بنادر و تحویل به محل اقامت مسافران است. شرکت تحویل بار مسافر  حرفه ای

5229011  حرفه ای شامل شرکت مشاوره حمل و نقل

5229012 شامل شرکت های متخصص در ارائه مطالعات امکان سنجی هوانوردی و مشاوره در مورد خرید  مشاور هوانوردی
و فروش هواپیما، برنامه ریزی ناوگان و انتخاب هواپیما، ممیزی ایمنی، انتخاب و انتصاب خدمه، 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

5229013  شامل شرکت هایی می شود که در حمل و نقل، بارگیری و تخلیه انواع مختلف مواد عمومی  خدمات لجستیک زمین
تخصص دارند. این شامل خدمات حمل و نقل زمینی و حمل کاال و محصوالت با وسایل حمل و 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

5229014 شامل شرکت سرویس وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد).

5229015  تجاری شامل شرکت عامل حمل و نقل زمینی

5229016  شامل هر شخصی می شود که یک آژانس تجاری یا یک شرکت هواپیمایی تجاری یا بیشتر  نماینده عمومی منصوب برای خطوط هوایی / خطوط هوایی
گرفته باشد و طبق قوانین مربوطه مجاز به فروش بلیط هواپیما به سفرهای خروجی، عالوه بر 

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5229017 شامل عوامل تعیین شده ای است که مسئول رسیدگی به محموله ها و محموله ها و حمل و نقل  نمایندگان خطوط کشتیرانی دریایی
مسافران از طرف صاحبان کشتی هستند، خدمات آنها شامل ترتیب دادن خلبان و یدک کش ها، 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری

5229018  شامل کارگزاران خطوط هوایی بین املللی که در عملیات باربری هوایی مشغولند. آنها مجاز به  نمایندگی باربری هوایی
رزرو فضا برای کاالهای وارداتی، صادراتی یا صادرات مجدد هستند.

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5229019  شامل دفتر ایجاد شده توسط یک شرکت هواپیمایی بین املللی که دارای پروازهای منظم برای  دفتر نمایندگی خطوط هوایی بین املللی
انجام بازاریابی و سایر عملیات غیرمعامله ای است.

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5229020 شامل شرکت کارگزاری بازرگانی هوانوردی هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

5229101  شامل شرکت هایی می شود که به عنوان رابط بین افراد یا شرکت هایی که به خدمات حمل و  کارگزار حمل و نقل
نقل هوایی، دریایی و زمینی نیاز دارند و فرستنده های بار مربوطه عمل می کنند.

 تجاری

5320001  شامل صدور تمبر پستی توسط مقامات ذیصالح برای به خاطر سپردن و عالمت گذاری  موضوع تمبر
رویدادهای خاص، به منظور استفاده در ارسال نامه و برای فیالتالیست ها، تمبرهایی که معموالً 

 کتاب من الهية العامة للبريد تجاری

5320002  کتاب من الهية العامة للبريد تجاری شامل ارسال پستی سطحی و سفارشی، معموالً نامه، کارت پستال، نشریات، بسته تحویل اقالم نامه و پست

5320003 شامل صدور حواله پستی برای ارسال پول از طریق پست برای گیرندگان در امارات و خارج از  حواله پول
کشور است.

 کتاب من الهية العامة للبريد حرفه ای

5320004  شامل شرکت هایی است که توسط اداره کل پست به عنوان آژانس های خدمات کامل منصوب  خدمات کامل آژانس پستی
می شوند تا خدمات کامل پستی را انجام دهند که شامل دریافت و تحویل پستی، فروش تمبر و 

 کتاب من الهية العامة للبريد تجاری

5320005  شامل فروش تمبر و نشریات پستی توسط شرکت های خصوصی بر اساس مبانی قراردادی با  آژانس پست فرعی
آژانس پستی عمومی می باشد.

 کتاب من الهية العامة للبريد تجاری

5320007  کتاب من الهية العامة للبريد تجاری شامل تحویل اسناد و بسته تحویل مدارک

5320008 فروش و خرید تمبر فیالتلیک  شامل فروش مجدد تمبرهای پستی جدید یا مستعمل امارات یا سایر کشورها به فیالتالیست ها 
می شود، همچنین شامل فروش ملزومات مربوطه مانند آلبوم، ذره بین و غیره می شود. شرکت 

 کتاب من الهية العامة للبريد تجاری

5320009  شامل تحویل بسته های بسته بندی شده در وزن های مشخص و حداکثر 1.5 متر و همچنین  تحویل بسته ها
ارائه خدمات پیک می باشد.

 کتاب من الهية العامة للبريد تجاری

5320010  مطلوب موافقة هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل تحویل کاالهای مصرفی و غذای فروشگاه هماهنگی و ارائه خدمات تحویل

5320011 شامل شرکت هایی می شود که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی از ادارات دولتی و نیمه  خدمات اطالع رسانی حقوقی
دولتی و همچنین از شرکت های دولتی و خصوصی بر اساس قرارداد، وکالت نامه یا نمایندگی 

 حرفه ای

5510001  دائرة السياحة والتسويق التجاري تجاری تسهیالتی است که بر اساس رتبه هتل

5510002  شامل شرکت هایی می شود که اتاق های مبله را به افراد عالقه مند به اقامت موقت بر اساس  مهمان خانه
اجاره روزانه و قیمت های ثابت ارائه می دهند. نقش این شرکت

 دائرة السياحة والتسويق التجاري حرفه ای

5510003 شامل شرکت هایی می شود که آپارتمان های مسکونی را با تمام ملزومات و وسایل الزم برای  اجاره هتل آپارتمان
مقاصد مسکونی تجهیز می کنند. چنین آپارتمان هایی در ازای اجاره ماهانه یا سالیانه برای 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري حرفه ای

5510004  شامل خدمات اقامتی ارائه شده در کشتی ها یا کشتی های مجهز به ملزومات الزم برای  هتل شناور
ساکنین می شود، عالوه بر اقامت موقت کوتاه مدت در کشتی، چنین کشتی هایی خدمات معمول 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية دائرة السياحة والتسويق التجاري تجاری

5510005  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل امکانات توریستی واقع در سواحل یا جزایر کوچک، در تأسیسات ساخته شده یا کلبه باشگاه ساحلی

5510006 شامل شرکت های متخصص در ارائه تسهیالت اقامتی، از جمله کابین های ساحلی و آپارتمان  رفت و آمد مکرر
برای اقامت کوتاه مدت در مقاصد توریستی چه در سواحل و چه در کوهستان، در کنار اقامتگاه 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري حرفه ای

5510007  دائرة السياحة والتسويق التجاري حرفه ای شامل شرکت خوابگاه های جوانان

5510008  شامل ارائه مسکن مبله دارای مالکیت یا اجاره ای برای اجاره به تعطیالت به صورت روزانه،  اجاره خانه های تعطیالت
هفتگی، ماهانه یا ساالنه، شامل اجاره واحد به طور کلی و نه جزئی به عنوان اتاق یا تخت می 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري تجاری
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5510009  دائرة السياحة والتسويق التجاري تجاری شامل هتل هتل اکونومی

5590002 خوابگاه دانشگاه  شامل شرکت هایی می شود که محله های مسکونی مبله را برای تعداد زیادی از دانش آموزان 
فراهم می کنند و همچنین دارای امکانات اضافی مانند اتاق مطالعه و غذاخوری، امکانات 

 دائرة السياحة والتسويق التجاري حرفه ای

5610001  شامل رستوران های مجهز به تاسیسات مناسب برای تهیه و سرو غذا و تنقالت در داخل و  رستوران
همچنین انواع نوشیدنی ها برای مصرف فوری مردم می باشد.

 إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5610002  إدارة الصرف الصحی والری موافقة سلطة مدينة دبي املالحية إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل کشتی رستوران شناور

5610003  إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل کافه تریاهایی است که تنقالت، آب میوه ها و نوشیدنی ها را به عموم می فروشند. کافه تریا

5610005  شامل شرکت های فروش خدمات مواد غذایی و آشامیدنی به وسایل نقلیه رومینگ و با توجه به  کامیون های سیار مواد غذایی و نوشیدنی
فعالیت های موجود در مجوز آنها و با استفاده از تماس مستقیم، رسانه های الکترونیکی و برنامه 

 مطلوب موافقة هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

5610007 شامل مغازه هایی که بستنی را برای مصرف فوری به مردم تهیه و می فروشند، کارخانه هایی که  بستنی فروشی
بستنی را در مقیاس تجاری و در بسته بندی های اندازه استاندارد تولید می کنند تحت (1520) 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5610101  شامل رستوران های مجهز به تاسیسات مناسب برای تهیه و سرو غذا و تنقالت در داخل، این  رستوران و فروشگاه کوچک
گونه بنگاه ها همچنین مجاز به فروش برخی از کاالهای مصرفی مانند مواد غذایی تازه، کنسرو 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) تجاری

5621002  شامل ارائه خدمات غذایی بر اساس توافقات قراردادی با مشتریان می باشد، به این گونه  آشپزخانه ضیافت
شرکت ها اجازه داده می شود تا از خدمات تحویل غذا استفاده کنند زیرا محل فاقد تاسیسات 

 إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5621003 شامل شرکت های متخصص برای مراقبت یا خدمت به مهمانان در رویدادهای شخصی و  خدمات مهمان نوازی
شرکتی مانند عروسی ها، تولدها، نمایشگاه ها، جلسات و همچنین پذیرایی از بازدیدکنندگان در 

 حرفه ای

5621004  إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه تهیه شیرینی

5621005  إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه کباب کردن ماهی و گوشت

5621007  شامل تهیه شیرینی های محلی در غرفه هایی است که مستقیماً برای مصرف فوری به مردم می  آماده سازی شیرینی های محلی
فروشند

 إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5621008  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه هایی است که ساندویچ، آب میوه و نوشیدنی را برای مصرف فوری ارائه می دهند ساندویچ فروشی

5629002 شامل شرکت خدمات پذیرایی  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5629004  شامل تامین مواد غذایی، آب شیرین، قطعات یدکی، دارو و غیره برای کشتی ها و سایر  چندلرهای کشتی
واحدهای حمل و نقل دریایی است.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری

5630001  إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه کافی شاپ

5630003  إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مغازه هایی است که آب میوه ها را برای مصرف فوری تهیه می کنند. تهیه آبمیوه و نوشابه

5630005 شامل شرکت کافه اکسیژن  حرفه ای

5630006  شامل قایق های مجهز برای سرو قهوه، چای، آبمیوه، بیسکویت، شیرینی، کیک و بستنی در  کافی شاپ شناور
قایق های لنگر انداخنت یا کروز.

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

5630007  شامل مغازه هایی است که مشغول تهیه و فروش شیرینی های شرقی و اروپایی، چای، نوشابه،  آماده سازی شیرینی و آب نبات
کیک و آب نبات هستند که مستقیماً به عموم مردم برای مصرف فوری می فروشند.

 إدارة الصرف الصحی والری إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5630101  مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) حرفه ای شامل سرو قلیان در قهوه خانه ها یا مکان های دیگر بنا به تایید مراجع ذیصالح می باشد. خدمات قلیان

5630102 شامل مغازه کافی شاپ تخصصی  إدارة تراخيص البناء (بلدية دبي) مطلوب موافقة إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

5811001 شامل شرکت انتشارات کتاب و سایر خدمات انتشارات  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

5811005  شامل شرکت هایی می شود که کتاب، مجالت، بروشورها، چاپی و الکترونیکی، به طور خاص  انتشارات فرهنگ و هنر
برای و در مورد هنر و فرهنگ می نویسند و منتشر می کنند. همچنین شامل فعالیت های 

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

5811006 شامل شرکت هایی می شود که فرآیند ویرایش را برای ناشران و سایر افرادی که در انتشار و  ویرایش انتشارات تجاری
چاپ نشریات تجاری مختلف دخیل هستند ارائه می دهند، مسئولیت آنها شامل تصحیح، تراکم، 

 حرفه ای

5813001  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل شرکت انتشار روزنامه، مجالت و نشریات

5813004  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي شامل شرکت انتشارات آنالین ورزش های الکترونیکی

5819005 شامل انتشار عکس ها، کارت های تبریک، جداول، فرم ها، تقویم ها و پوسترها و همچنین سایر  انتشارات دیگر
نشریات تکثیر شده می باشد.

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

5820003  حرفه ای شامل شرکت ناشر بازی

5911001  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل شرکت تولید فیلم متحرک

5911002 شامل شرکت برنامه های تلویزیونی، آگهی های بازرگانی و تولید مواد بصری  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

5911003  حرفه ای شامل اجرای تمام مراحل مربوط به تولید تئاتر تا تحویل به مردم است. تولید تئاتر

5911004  حرفه ای شامل شرکت فیلمبرداری مستند

5911006  حرفه ای شامل شرکت تولید کارتون

5911007 تولید جلوه های ویژه  حرفه ای شامل استودیوهای تلویزیونی مجهز به فیلمبرداری تلویزیونی و فیلم و گرفنت عکس از جلوه

5911008  شامل شرکت هایی می شود که در جنبه های مختلف صنعت بازی از جمله توسعه بازی، تولید  استودیو بازی سازی
محتوا، فناوری، توزیع و انتشار فعالیت دارند.

 حرفه ای

 5911009  حرفه ای شامل شرکت تولید محتوای بازی

5912002 شامل هر مکان آماده و مجهز به ماشین آالت و وسایل و امکانات مناسب برای فیلمبرداری و  استودیو تصویر متحرک
ضبط تصاویر متحرک و مانند آن است. این مکان می تواند به صورت پاره وقت در شرکت های 

 حرفه ای

5912003  شامل تاسیسات مجهز به الزامات فنی و تزیینات در تولیدات تلویزیونی زنده، یا برای دستیابی  استودیو تلویزیون
به فیلم خام برای پس از تولید.

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

5912009  شامل شرکت های متخصص در 360 ویدیو، پس از تولید، تجربیات VR کامال تعاملی، شبیه  خدمات ارائه و توسعه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده
سازهای VR، توسعه واقعیت مجازی افزوده، طراحی 3 بعدی و 1. انیمیشن های تصاویر تولید 

 حرفه ای

5912010 شامل شرکت ارائه دهندگان خدمات تولید بازی  حرفه ای

5913001  حرفه ای شامل شرکت توزیع تصاویر متحرک

5913002 شامل تامین تجهیزات فنی کامل و نیروی انسانی شرکت های هنری فعال در تولید سینما،  خدمات تولید فیلم، تلویزیون و رادیو
تلویزیون و رادیو. مجموعه ای از فعالیت ها شامل آماده سازی سایت های فیلمبرداری و ضبط 

 حرفه ای

5913003  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل شرکت توزیع رسانه های ضبط شده بصری

5914001  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل سالن سینما

5914002 سینما خانه هنر  تجاری شامل سینماهای انتفاعی که فیلم

5920006  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل شرکت توزیع رسانه های ضبط شده صوتی

5920007  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری شامل شرکت برنامه های رادیویی، آگهی های بازرگانی و تولید مواد صوتی

6010001 شامل شرکت ایستگاه صدا و سیما  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

6020001  حرفه ای شامل پلتفرم پلتفرم رسانه اجتماعی پخش جریانی بازی
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6110001  شامل شرکت هایی است که خدمات انتقال صدا، داده، منت، صدا و تصویر را با استفاده از  خدمات مخابراتی سیمی
زیرساخت های مخابراتی سیمی، از جمله دستگاه های تلفن و تجهیزات ارتباطی (اینترکام)، 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

6110002 شامل انتقال برنامه کانال تلویزیون کابلی  تجاری

6110003  شامل انتقال برنامه ها، فیلم ها، مطالب رسانه ای و مستند از طریق کانال های تلویزیونی  ایستگاه پخش تلویزیون و رادیو
معمولی و امواج رادیویی یا از طریق کانال های ماهواره ای است. همچنین شامل تولید و 

 تجاری

6110004  شامل ایجاد ایستگاه های انتقال تلویزیون از طریق کابل و کانال های ماهواره ای یا از طریق  راه اندازی و مدیریت کانال های تلویزیون کابلی و ماهواره ای
هر دستگاه مشابه است. این شامل مدیریت، اجاره، فروش یا بهره برداری از این ایستگاه ها 

 تجاری

 6110005 شامل شرکت بهره برداری و نگهداری تجهیزات سوئیچینگ و انتقال  موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

 6110006  موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری شامل شرکت سیستم های کابل های توزیع سیگنال های داده و تلویزیون

6110008  پخش تلویزیونی و رادیویی از طریق کانال های رمزگذاری شده و 
باز

شامل انتقال برنامه  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم تجاری

6120001  موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية حرفه ای شامل شرکت خدمات مخابراتی بی سیم

6120002 شامل شرکت بازپخش خدمات برنامه های شبکه بین املللی تلویزیون  تجاری

6120004  شامل شرکت هایی است که خدمات تلفن ماهواره ای را از طریق ماهواره ها و ایستگاه های  خدمات ارتباطی ماهواره ای
زمینی خود ارائه می دهند. حجم خدمات باید منطقه وسیعی از جهان را پوشش دهد. این سیستم 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

6130001  حرفه ای شامل شرکت خدمات پیام کوتاه

6130002 شامل سایت های مجهز به امکانات تخصصی برای دریافت ارتباطات ماهواره ای و ارسال از راه  ایستگاه زمینی ماهواره
دور مانند تماس های تلفنی، داده ها، رادیو و تلویزیون. همچنین ارسال عکس های مربوط به 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

6190001  شامل ارائه خدمات اینترنتی به عموم مردم در مغازه ها، مراکز خرید و اماکن عمومی، همچنین  خدمات اینترنتی
ارائه کپی و اسکن اسناد در مقیاس محدود می باشد.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

6190002  حرفه ای شامل شرکت خدمات بازی آنالین

6190005 ردیابی حیوانات مزرعه و پرندگان  حرفه ای شامل شرکت

6190006  شامل ارائه خدمات با هدف شناسایی وضعیت، وضعیت فعلی و شرایط اطراف در فضا، از  خدمات ردیابی، نظارت و آگاهی فضایی
جمله نظارت و ردیابی اجرام فضایی، چه از طریق ایستگاه زمینی و چه با تجزیه و تحلیل داده

 مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء حرفه ای

6190007 شامل مدیریت و بهره برداری از ماهواره ها، دریافت و ارسال ایستگاه های زمینی، عالوه بر ارائه  مدیریت و بهره برداری از ماهواره ها و ارائه خدمات ماهواره ای
خدمات فضایی مانند خدمات مخابراتی، تصاویر ماهواره ای و ناوبری، و مدیریت داده های 

 مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء حرفه ای

6201001  حرفه ای شامل شرکت طراحی نرم افزار سیستم های کامپیوتری و تجهیزات ارتباطی

6201002  شامل برنامه نویسی تراشه های الکترونیکی مورد استفاده در رایانه ها یا سایر دستگاه های  برنامه نویسی تراشه های الکترونیکی
الکترونیکی خودکار است که در صنعت، وسایل نقلیه، لوازم الکترونیکی خانگی و بازی های 

 حرفه ای

6201005 شامل شرکت های متخصص در طراحی حوزه های مختلف وب، از جمله طراحی گرافیک وب،  طراحی وب سایت
طراحی رابط کاربری و غیره.

 حرفه ای

6201009  حرفه ای شامل شرکت توسعه و مدیریت برنامه های کاربردی رسانه های اجتماعی

6201010  شامل طراحی اهداف حفاظتی خاص سازمان است که به ضرورت ها و خطرات احتمالی مربوط  معماری امنیت سایبری
به سرقت یا آسیب به سخت افزار، نرم افزار یا اطالعات موجود در آنها می پردازد.

 حرفه ای

6201011 شامل ارائه تجزیه و تحلیل سیستم های کامپیوتری و طراحی نرم افزار به شرکت های درگیر در  آموزش و آموزش نرم افزار کامپیوتر
فرآیند آموزش و پرورش، شامل تجزیه و تحلیل نیازها و مشکالت کاربر و ارائه مشاوره در مورد 

 حرفه ای

6202002  شامل ارائه مشاوره های حرفه ای جامع به سازمان های فناوری اطالعات برای کمک به آنها  مشاوره سیستم های کامپیوتری
برای مطابقت با نیازهای خود با راه حل های شبکه، شامل ایمن سازی، تجزیه و تحلیل و طراحی 

 حرفه ای

6202003 شامل ارائه مشاوره فناوری اطالعات برای ارتقای عملکرد در جنبه های مختلف، عالوه بر پیشنهاد  مشاوران فناوری اطالعات
نرم افزار مناسب منطبق با ماهیت شرکت، شامل مشاوره برنامه های کاربردی فنی مناسب برای 

 حرفه ای

6202005 شامل شرکت خدمات شبکه فناوری اطالعات  حرفه ای

6202006  حرفه ای شامل شرکت مشاوره امنیت سایبری

6202007 شامل شرکت خدمات مدیریت ریسک سایبری  حرفه ای

6202008  حرفه ای شامل شرکت حسابرسی، بازنگری و آزمایش خطرات سایبری

6202009 شامل ارائه مشاوره های حرفه ای جامع به سازمان های فناوری اطالعات برای کمک به آنها برای  مشاوره شبکه
مطابقت با نیازهای خود با راه حل های شبکه، شامل ایمن سازی، تجزیه و تحلیل و طراحی راه 

 حرفه ای

6202010  حرفه ای شامل شرکت مشاوره اینترنتی

6202011 شامل شرکت هایی است که نظارت و مدیریت برون سپاری دستگاه ها و سیستم های امنیت  مدیریت داده ها و خدمات امنیت سایبری
سایبری را ارائه می دهند. خدمات ممکن است شامل ارائه فایروال، تشخیص نفوذ، VPN و 

 حرفه ای

6202012  حرفه ای شامل شرکت خدمات فناوری دفتر کل توزیع شده

6202013 شامل شرکت ارائه دهنده خدمات متاورس  حرفه ای

6202101  حرفه ای شامل شرکت خدمات بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی

6311001 شامل شرکت های متخصص در ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده های ارائه شده توسط نهادهای  خدمات طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها
دولتی و خصوصی و همچنین طبقه بندی بر اساس ویژگی های مشترک آنها به منظور کشف 

 حرفه ای

6311005  شامل شرکت هایی است که در فهرست مشاغل و عملکرد جستجوی پایگاه داده کسب و کار، به  دایرکتوری الکترونیکی
ویژه رستوران ها و امکانات خدماتی، با نام کسب و کار، نقشه های مجاورت، نمایه های شرکت، 

 حرفه ای

6311006 شامل شرکت خدمات ورود اطالعات  حرفه ای

6311007  شامل شرکت های متخصص در ارائه محتوا به سایت های اینترنتی و در دسترس قرار دادن  ارائه دهنده محتوای اینترنتی
آنها برای کاربران است.

 حرفه ای

6311009  حرفه ای شامل شرکت خدمات مسکن سیستم کامپیوتری

6311010  شامل شرکت هایی می شود که عناصر محاسبات ابری، مانند نرم افزار یا پلت فرم را به عنوان  ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز داده
خدمات ارائه شده در ابر ارائه می دهند.

 حرفه ای

6311011  شامل شرکت هایی می شود که سرورهای متعلق به سازمان را میزبانی و نگهداری می کنند، از  خدمات مرکز داده
جمله منابع فضا، نیرو، سرمایش و شبکه.

 حرفه ای

6311101 زیرساخت فناوری اطالعات  حرفه ای شامل شرکت

6312001  حرفه ای شامل پلتفرم عملکرد موتور بازی

6312004  حرفه ای شامل شرکت پورتال

6312005 شامل شرکت هایی است که پلت فرم تعاملی را به کار می گیرند که ارائه دهندگان مراقبت های  کارگزاری خدمات درمانی از طریق رسانه های الکترونیکی
بهداشتی مجاز و بیماران را از طریق رسانه های الکترونیکی، برنامه های هوشمند متصل می 

 حرفه ای

6312006 شامل شرکت خدمات مقایسه قیمت حق بیمه آنالین  کتاب من املصرف املرکزی حرفه ای

 6312007  حرفه ای شامل شرکت کارگزاری ارائه خدمات از طریق رسانه های الکترونیکی

 6312008  سازماندهی مزایده وسایل نقلیه توسط رسانه های الکترونیکی و 
برنامه های هوشمند

شامل شرکت  مطلوب موافقة هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

6312101  شامل وبالگ نویسانی می شود که برای ثبت افکار، نظرات، یا تجربیات خود در اینترنت، یک  خدمات وبالگ نویسی
مجله شخصی یا دفتر خاطرات منظم ایجاد می کنند و در دسترس دیگران قرار می دهند تا 

 حرفه ای

6391001  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل سازمان آژانس خبری
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6399001  حرفه ای شامل شرکت ویرایش و توزیع مواد مطبوعاتی

6399003 شامل شرکت خدمات اطالعات غیر تجاری  حرفه ای

6399004  شامل مراکزی است که از طریق ارزیاب ها اطالعاتی را در مورد امکانات بخش دولتی به وزارت  مرکز خدمات تقیم (ارزیابی).
امور خارجه ارائه می کنند که در سامانه وزارتخانه ثبت شده است، صاحبان این مراکز موظف به 

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

6399005 شامل شرکت خدمات نظارت بر رسانه ها  حرفه ای

6399006  شامل شرکت هایی می شود که خدمات خبری را از طریق حساب های خود در سایت های  خدمات خبری از طریق وب سایت ها
شبکه های اجتماعی یا از طریق اینترنت ارائه می دهند

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

6419001 شامل شرکت هایی می شود که به طور مرتب از مردم به صورت فراخوانی، اخطاری یا سپرده  بانک تجاری
های مدت دار دریافت می کنند یا ابزارهای وام یا گواهی سپرده سرمایه گذاری می کنند تا از 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419002 شامل موسسات مالی است که شکلی از بانکداری مدرن را بر اساس اصول شریعت انجام می  بانک اسالمی
دهند، مفهوم زیربنایی در این زمینه طراحی عملیات سرمایه گذاری بر خالف نظام بانکداری 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419003 شامل شرکت هایی می شود که عمدتاً در اعطای وام یا اعطای وام های فردی یا تجاری و  بانک اعتباری و مالی
همچنین تأمین مالی و مشارکت در پروژه های موجود یا کم تأسیس یا سرمایه گذاری پول خود 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419004  شامل شرکت هایی به نام بانک های تجاری یا سرمایه گذاری می شود. آنها در سرمایه گذاری  بانک سرمایه گذاری
های میان مدت، بلندمدت و سایر شرایط معامله می کنند. آنها همچنین در عملیات سرمایه گذاری 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419005 شامل شرکت هایی می شود که فعالیت های اصلی آنها مبتنی بر پذیرش پس انداز فردی و  بانک پس انداز
شرکتی و اجرای عملیات سرمایه گذاری معین برای توسعه پس انداز است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419006  شامل شرکت های سرمایه گذاری است که پول یا پول خود را از بسیاری از سرمایه گذاران برای  مناقصه ابزارهای مالی
خرید یا فروش سهام، اوراق قرضه، ارز، اسکناس، سکه های پولی و چک های مسافرتی جمع 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6419009  شامل شرکت هایی می شود که از انواع نهادهای تجاری در امارات متحده عربی سپرده می  بانک عمده فروشی
گیرند (به جز اشخاص حقیقی)، آنها ممکن است وام ها و پیش پرداخت ها را به این نهادها و 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419010 شامل شرکت کیف پول دیجیتال برای پرداخت های الکترونیکی  کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6419011  حرفه ای شامل شرکت خدمات کارت های هوشمند جاذبه های گردشگری

6419012  شامل ترتیبات انتقال و دریافت وجوه یا ارزش معادل و تسویه حساب از طریق تجارت و نقد  خدمات کارگزاران هاواال
است.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6492001 شامل مؤسسات وام دهی به غیر از بانک هایی که در اعطای اعتبار شخصی و تجاری برای  امور مالی امالک و مستغالت
خرید یا توسعه امالک و مستغالت، چه برای استفاده شخصی یا تجاری، مشارکت دارند.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6492002  کتاب من املصرف املرکزی تجاری شامل مؤسسات وام دهی به غیر از بانک مالی صنعتی

6492003  کتاب من املصرف املرکزی تجاری شامل موسسات وام دهی به غیر از بانک امور مالی کشاورزی

6492005 شامل شرکت امور مالی الکترونیکی  کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6492006  شامل موسسات وام دهی به غیر از بانک هایی که در اعطای وام برای مقاصد غیرتجاری از  اعطای اعتبار مصرفی
جمله وام های شخصی، تسهیالت اضافه برداشت، تامین مالی خودرو، پرداخت کارت اعتباری، 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6492007  کتاب من املصرف املرکزی تجاری شامل اعطای وام توسط مؤسساتی که درگیر واسطه عملیات تامین مالی

 6492008  تجاری شامل آژانس های خودرویی می شود که خودروهایی را که می فروشند رهن می کنند. رهن خودرو

6499001 سرمایه گذاری در شرکت های تجاری و مدیریت  شامل شرکت ها و شرکت های هلدینگ می شود که به منظور سرمایه گذاری وجوه خود از طریق 
تأسیس شرکت های فرعی که فعالیت های تجاری مختلف و همچنین فعالیت های حمل و نقل، 

 تجاری

6499002  شامل شرکت ها و شرکت های هلدینگ می شود که به منظور سرمایه گذاری وجوه خود از طریق  سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی و مدیریت
تأسیس شرکت های فرعی که فعالیت های مختلف صنعتی، استخراج یا تبدیلی انجام می دهند 

 تجاری

6499003 شامل شرکت ها و شرکت های هلدینگ است که به منظور سرمایه گذاری وجوه خود یا ایجاد  سرمایه گذاری در شرکت های کشاورزی و مدیریت
سرمایه گذاری های الزم برای ایجاد پروژه های فرعی تشکیل شده اند که فعالیت های کشاورزی 

 تجاری

6499004 شامل شرکت توسعه امالک و مستغالت  سند مالکیت باید تحت  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری
مجوز مالک/مالکین باشد 

6499005 شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های گردشگری و مدیریت  تجاری

6499008  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت ها و مدیریت انرژی

6499009  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های بهداشتی و توسعه

6499010 شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های آموزشی و مدیریت  تجاری

6499011  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های ورزشی و مدیریت

6499017  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های آب و توسعه

6499018 سرمایه گذاری در شرکت ها و مدیریت خرده فروشی  تجاری شامل شرکت

6499019 Forfaiting حرفه ای شامل شرکت خدمات 

6499020  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز طبیعی

6499021 شامل شرکت ها و شرکت های هلدینگ است که برای سرمایه گذاری وجوه خود برای انجام  مدیریت و عملیات سرمایه گذاری عمومی
فعالیت های مختلف تجاری، صنعتی و خدماتی تشکیل شده اند، این گونه فعالیت ها شامل 

 تجاری

6499023  تجاری شامل شرکت سرمایه گذاری در شرکت های فناوری و مدیریت

6499024 شامل شرکت ها و شرکت های هلدینگ می شود که برای سرمایه گذاری وجوه خود و نگهداری  سرمایه گذاری در پروژه های فضایی
دارایی های شرکت های زیرمجموعه که فعالیت های مختلف مربوط به فضای خارجی اعم از 

 تجاری

6511001  شامل شرکت هایی می شود که کلیه عملیات بیمه ای مربوط به جان انسان ها و پوشش هر گونه  بیمه عمر
خطر جانی را انجام می دهند.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6511002  شامل شرکت هایی می شود که کلیه عملیات بیمه ای در مقابل خسارات ناشی از حوادث  بیمه حوادث و مسئولیت مدنی
انفرادی، حوادث کار، سرقت و سرقت، نقض امانت و همچنین بیمه اتومبیل و وسایل نقلیه در برابر 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6511201 شامل شرکت بیمه اعتبار و پس انداز  کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512001  شامل شرکت هایی می شود که کلیه عملیات بیمه ای در برابر خسارات ناشی از آتش سوزی،  بیمه آتش سوزی
انفجار، بالیای طبیعی و پدیده ها و اختالالت را انجام می دهند. این همچنین شامل سایر حالت 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512002  شامل شرکت هایی است که کلیه عملیات بیمه ای را در برابر ضرر یا خسارات ناشی از سرقت،  بیمه سرقت
سرقت و سایر سرقت ها انجام می دهند که از طریق شکسنت غیرقانونی و ورود به اماکن تعیین 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512003  کتاب من املصرف املرکزی تجاری بیمه حوادث کار

6512004 شامل شرکت هایی می شود که کلیه عملیات بیمه ای را بر روی مسافران، کاالها، سایر وسایل  بیمه موتور، دریایی، هوانوردی و حمل و نقل
منقول، حق الزحمه حمل و نقل، و همچنین شرکت های حمل و نقل مانند کشتی ها و وسایل حمل 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512005  شامل شرکت هایی است که بیمه نامه های درمانی را انجام می دهند که در صورت بیماری بیمه  بیمه سالمت
شده، از دست دادن درآمد، هزینه های دارویی بیمه شده را جبران می کند.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512006  شامل شرکت هایی است که بیمه خرابی مکانیکی ارائه می دهند که طیف وسیعی از قطعات  بیمه خرابی مکانیکی
مکانیکی و الکتریکی و نیروی کار را پوشش می دهد.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6512008 شامل شرکت هایی می شود که سایر روش های بیمه را در برابر تمام خطرات غیر از فعالیت  انواع دیگر بیمه
های بیمه ای، حوادث و تعهدات زیر، سالمت، ریسک حمل و نقل و بیمه های اعتباری و پس 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6520001  شامل مؤسساتی است که کلیه یا انواع خاصی از بیمه (به استثنای بیمه عمر) را با انعقاد  بیمه اتکایی
قرارداد با سایر شرکتهای بیمه به شرح زیر انجام می دهند: مسئولیت خطرات بیمه شده در 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6520002  شامل شرکتهایی است که در بیمه عمر مشارکت دارند و برخی یا همه مرتبط با ریسک باال را به  بیمه اتکایی زندگی
یک بیمه گر اتکایی منتقل می کنند تا از تحمل ریسک باال به تنهایی جلوگیری کنند.

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6611002 شامل شرکت بازار اوراق بهادار و کاال  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری
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6611003  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای شامل شرکت صدور ضمانت نامه های تحت پوشش

6611004 شامل ورود یک شرکت کارگزاری خارجی به سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار از خارج از  معامالت دسترسی از راه دور اوراق بهادار
کشور به منظور اجرای مستقیم آن در بازار طبق مقررات، اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه 

 مركز دبي املالي العاملي حرفه ای

6612001  شامل شرکت هایی می شود که به عنوان واسطه در معامالت خرید یا فروش اوراق بهادار در  کارگزاری در اوراق بهادار محلی
بازار سهام عمل می کنند و دارای مجوز از سازمان اوراق بهادار و کاال هستند.

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612002 شامل اشخاص حقوقی می شود که به عنوان واسطه در معامالت خرید یا فروش اوراق بهادار  تجارت در بازارهای جهانی
فهرست شده در بازار اوراق بهادار بین املللی عمل می کنند، اوراق بهادار شامل سهام، اوراق 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612003  کتاب من املصرف املرکزی تجاری شرکت کارگزار ارز و پول

6612004 شامل شرکت هایی است که به عنوان واسطه در خرید و فروش کاالها، قراردادهای اختیار معامله  داللی کاالهای فهرست شده در بازارهای محلی
یا قراردادهای آتی در بازارهای کاالهای بین املللی دارای مجوز، کاالها شامل محصوالت 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6612005  شامل موسسات مالی است که برای حساب خود یا دیگران در زمینه مبادالت پولی کار می کنند  صرافی ها
که مبنی بر خرید و فروش ارزهای خارجی قابل معامله، اسکناس و سکه است. خرید و فروش 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6612006 صرافی های سفارش پول و چک های مسافرتی  شامل دریافت و صدور حواله و چک های مسافرتی توسط شرکت ها می شود تا مسافران از 
خطر نگهداری پول نقد در طول سفر جلوگیری کنند، مشاغل نیز این چک ها را برای خرید به 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6612007  کتاب من املصرف املرکزی تجاری شامل شرکت حواله ارزهای داخلی و خارجی

6612008 شامل شرکت هایی است که به عنوان واسطه در خرید و فروش کاالها، قراردادهای اختیار معامله  داللی کاالهای فهرست شده در بازارهای خارجی
یا قراردادهای آتی در بازارهای کاالهای بین املللی دارای مجوز، کاالها شامل محصوالت 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6612009  شامل شرکت هایی است که به خرید و فروش ارزهای داخلی و خارجی سپرده شده نزد بانک ها  کارگزاران بانک
و مؤسسات مالی داخلی و خارجی می پردازند. فعالیت آنها محدود به داللی برای انعقاد معامالت 

 حرفه ای

6612012 شامل شرکت های تخصصی دارای مجوز از سازمان اوراق بهادار و کاال برای محاسبه خالص  خدمات تسویه حساب برای قراردادهای کاال
حقوق و تعهدات اعضای اتاق پایاپای.

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612013  شامل شرکت های دارای مجوز از سازمان اوراق بهادار و کاال برای نمایندگی طرف مقابل برای  خدمات تسویه مرکزی اوراق بهادار
کلیه معامالت (Novation) در بازار با در نظر گرفنت کارمزد خاص در حین اطمینان از اجرای 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612014  شامل تسویه و تسویه عملیات برای حساب های طرف قرارداد و حساب های مشتریان آن واحد  تهاتر عمومی برای اوراق بهادار
تجاری است.

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612015 شامل شرکت معامله قراردادهای مشتقه و ارزهای غیرقابل تنظیم در بازار نقدی  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6612016  شامل کارگزاران وام دهندگان اوراق بهادار و وام گیرندگانی می شود که به طور موقت مالکیت  آژانس وام
اوراق بهادار را از وام دهنده به وام گیرنده با تعهد وام گیرنده به بازگرداندن آن در صورت 

 مركز دبي املالي العاملي حرفه ای

6612101 شامل نمایندگان یا کارگزاران بورس می شود که فعالیت آنها بر اساس مذاکره خرید و فروش  کارگزاران سهام و اوراق قرضه محلی
سهام و اوراق قرضه عادی، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی داخلی یا خارجی است، صرف 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6612102  شامل نمایندگان یا کارگزاران بازار سهام که فعالیت آنها مبتنی بر میانجیگری در خرید و فروش  کارگزار سهام و اوراق قرضه خارجی
سهام عادی خارجی و اوراق قرضه و اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی است، نقش این 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6619001 شامل شرکت هایی می شود که بر اساس مطالعات و همچنین بر اساس تحلیل های اقتصادی و  مشاوره مالی و تحلیل مالی
مالی در خصوص مطالعات امکان سنجی، پیش بینی و پیش بینی ارزش های فعلی و آتی قیمت 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619002 شامل شرکت هایی می شود که به افراد و مشاغل در زمینه برنامه ریزی موضوعات مختلف بانکی  مشاور بانکی
مانند پس انداز، جریان نقدی، همچنین ارائه مشاوره در مورد تامین مالی مناسب و همچنین 

 حرفه ای

6619003  شامل شرکت های متخصص در نمایش طیف گسترده ای از داده های ابزارهای مالی حاصل  خدمات قیمت گذاری ابزارهای مالی
از مبادالت بین املللی از طریق رسانه های مختلف مانند روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت و غیره 

 حرفه ای

6619004 خدمات شامل ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص و شرکت هایی است که نتوانسته اند وام ها  خدمات بازنگری وام و سررسید
و مطالبات معوق خود را مدیریت کنند و در نتیجه در وضعیت مازاد هزینه ای قرار گرفته اند که 

 حرفه ای

6619006  حرفه ای شامل شرکت مشاور گرو

6619007 شامل شرکت های متخصص در ارائه مشاوره در مورد نحوه رهن ملک برای دریافت وام از  مشاوره وام مسکن
موسسات مالی برای تأمین مالی دارایی های آزاد، از جمله انتخاب مؤسسه مالی، نحوه رهن و 

 برای اتباع امارات  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
متحده عربی یا شورای 

6619010 شامل بانک بانکداری الکترونیکی  کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6619013  شامل کارگزاران شخصی و شرکتی است که به وام گیرندگان در به دست آوردن بهترین شرایط  کارگزار وام مسکن
استقراض از وام دهندگان و بانک های تجاری برای خرید یا ساخت امالک مشاوره و کمک می 

 گواهی دوره حرفه ای  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
امالک و مستغالت برای 

6619015 خدمات مدیریت وثیقه  حرفه ای شامل شرکت

6619017  شامل درخواست های اعتباری است که توسط وام گیرندگان به بانک ها ارسال شده و به دلیل  خدمات بررسی اعتبار
خارج از ضوابط اعتباری یا عدم رعایت مقررات بانک ها رد شده است، شامل کمک به این وام 

 حرفه ای

6619018  شامل شرکت ها به عنوان تسهیل کننده بین وام گیرندگان، خواه افرادی که به دنبال وام های  کارگزار تامین مالی
شخصی هستند یا کسب و کارهایی برای خرید، توسعه یا گسترش کسب و کار، و وام دهندگان، 

 حرفه ای

6619019 شامل شرکت هایی است که عمدتاً به ارائه قیمت های مستمر برای خرید و فروش برخی اوراق  بازارسازی در اوراق بهادار
بهادار برای افزایش نقدینگی چنین اوراقی وابسته هستند.

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619021  شامل اشخاص حقوقی دارای مجوز از سازمان اوراق بهادار و کاال برای ارائه مشاوره و مراقبت  مشاوره در بورس اوراق بهادار
به شرکت های صادرکننده و همچنین تأیید انطباق با الزامات فهرست و تطابق مستمر آنها با 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619022  شامل اشخاص حقوقی مجاز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام مدیریت و  مشاوره در خصوص انتشار اوراق بهادار
بازاریابی انتشار سهام از طرف شرکت ناشر و ارائه مشاوره مالی مرتبط با عرضه و هماهنگی 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619024 شامل موسسات مالی درگیر در اوراق بهادار در خصوص ارائه برنامه های الکترونیکی و سیستم  متولی اوراق بهادار
های فنی الزم برای نگهداری اوراق بهادار مطابق با شرایط و مشخصات تعیین شده توسط بازار 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619027 شامل شرکت مدیر ثبت شرکتهای سهامی خاص  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6619028  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای شامل شرکت خدمات سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار

6619029  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای مقدمه ای بر خدمات مالی

6619101  حرفه ای شامل شرکت خدمات مدیریت کارت های پیش پرداخت

6621001 شامل شرکت هایی می شود که با بررسی و بازرسی خسارات وارده به بیمه شده در تسویه  نقشه برداران و تنظیم کنندگان تلفات
مطالبات بیمه ای شرکت دارند. این همچنین شامل تعدیل ضرر و ارزیابی غرامت های مربوطه 

 کتاب من املصرف املرکزی حرفه ای

6621003  شامل دفاتر متخصص در مدیریت و تسویه دعاوی ناشی از معامالت مربوط به بیمه می شود،  خدمات تسویه خسارت
چنین دعاوی زمانی مطرح می شود که طرفین مذکور در صورت نقض قراردادهای منعقد شده بین 

 حرفه ای

6621004 شامل شرکت های متخصص در علوم ریاضی مرتبط با اصل احتمال و بهره مرکب و همچنین  اکچوئرهای بیمه
سایر مسائل ریاضی مرتبط با بیمه می شود. این گونه شرکت ها از روش های ریاضی و آماری 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6621005  شامل مشاوران بیمه ای است که در کمک به مشاغل و افراد در ارزیابی نیازهای بیمه ای آنها و  مشاوره بیمه
ایجاد طرح بیمه ای که این نیازها را برآورده می کند، از جمله انتخاب پوشش بیمه ای مناسب، 

 کتاب من املصرف املرکزی حرفه ای

6621006 شامل شرکت مدیریت خسارت بیمه سالمت  حرفه ای

6622001  شامل شرکت هایی می شود که بیمه نامه افراد و شرکت ها را از شرکت های بیمه خریداری می  کارگزاران بیمه
کنند. تفاوت این شرکت ها با نمایندگان بیمه این است که در هنگام خرید بیمه نامه برای 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6622002 شامل شرکت هایی می شود که نماینده یک یا چند شرکت/شرکت بیمه در معامله با طرفین بیمه،  عامل بیمه
خریداران بیمه نامه و کارگزاران بیمه هستند. تأسیسی از این دست طبق یک قرارداد خاص برای 

 کتاب من املصرف املرکزی تجاری

6630001 از جمله اشخاص حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای انجام فعالیت های  خدمات مدیریت برای صندوق های سرمایه گذاری
حمایتی مدیر سرمایه گذاری صندوق های مختلف که شامل صندوق های سرمایه گذاری امالک، 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6630002  شامل شرکت هایی است که مدیریت محصوالت مالی را برای حساب دیگران و از طرف آنها بر  مدیریت پرتفوی اوراق بهادار
اساس اهداف و سیاست سرمایه گذاری خود و بر اساس صالحدید مدیر سبد بدون دخالت 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع تجاری

6630003 شامل مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مطابق با سند پیشنهادی صندوق و سیاست سرمایه  مدیریت سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری
گذاری آن است.

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

6810001  شامل شرکت هایی که در زمینه خرید و فروش امالک و مستغالت مانند ساختمان ها و زمین  خرید و فروش امالک و مستغالت
های مسکونی و غیر مسکونی فعالیت می کنند، چنین بنگاه هایی مجاز به انجام فعالیت شماره 

 گواهی رفتار خوب از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری
پلیس دبی - هزینه 

6810002  شامل اجاره و مدیریت سکوهای کامالً مبله برای اسکان کارکنان شرکت های نفتی و ساختمانی  اجاره سکوهای اقامتی سیار دریایی
دریایی، این سکوها از مکانی به مکان دیگر قابل یدک کشی هستند، اجاره توریستی مجاز 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری

6810003  شامل شرکت هایی است که در زمینه پارکینگ در اماکن عمومی و خصوصی و در فرودگاه ها و  اجاره و مدیریت پارکینگ
مراکز خرید فعالیت می کنند.

 تجاری

6810004 شامل مجموعه هایی است که شامل تعداد زیادی واحد، امالک و مستغالت مختلف و تاسیسات  مجتمع تجاری
تجاری است که به اشخاص دیگر اجاره داده شده است که می توانند از آنها به عنوان مراکز 

 موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری
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6810005  شامل مراکزی است که متشکل از تعداد زیادی مغازه، تاالر، نمایشگاه و دفاتر است که در آنها  مرکز خرید (مرکز خرید)
فعالیت های تجاری فروش کاال و محصوالت مختلف یا ارائه خدمات تفریحی و اجتماعی مانند 

 موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری

6810006 مجموعه ای متشکل از امکانات مختلف فرهنگی است که به ترویج مسائل فکری از طریق  مرکز فرهنگی
سازماندهی رویدادها و فعالیت های فرهنگی و هنری مانند سخنرانی ها، گالری های هنری، 

 حرفه ای

6810007  شامل مجموعه هایی شامل دفاتر مبله و پشتیبانی فنی به منظور تبدیل شدن به محیط تجاری  مرکز تجاری
حرفه ای، پشتیبانی شامل پذیرش، پاسخگویی تلفنی و پستی، دسترسی به اینترنت، اتاق 

 حرفه ای

6810009 شامل یک منطقه مشترک شامل چندین مغازه است که طراحی و مبله شده و به عنوان فروشنده  مرکز چند رستوران
مواد غذایی و کافی شاپ اجاره داده شده است، مشتریان می توانند غذا را در داخل چنین 

 حرفه ای

6810010  منطقه ای است متصل به مرکز تجاری که شامل بسیاری از فضاهای اداری مبله و ارائه شده با  مرکز پایداری کسب و کار
پشتیبانی فنی و خدمات اداری برای تبدیل شدن به محیطی مناسب برای کسب و کار با مساحت 

 حرفه ای

6810011  یک مجتمع تجاری با تعداد زیادی شعبه تجاری که به خرده فروشان اجاره داده می شود تا  مرکز خروجی
محصوالت خود را مستقیماً با قیمت کمتری نسبت به سایر مراکز تجاری مشابه به مصرف 

مؤسسه التنظيم العقاري تجاری  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية

6810012  هدف انکوباتورهای آشپزخانه ارائه بیشترین تعداد پروژه های غذایی بدون مجوز با ارائه یک  دستگاه جوجه کشی آشپزخانه
محیط کاری یکپارچه است که شامل موارد زیر است: دریافت محل پخت و پز، مجوز، آموزش، 

 حرفه ای

6810013 این یک مرکز پخت و پز است که شامل فضاهای زیادی است که پس از تجهیز و تجهیز برای تهیه  مرکز آشپزخانه های ابری
وعده های غذایی صرفاً تحویل، و بدون صندلی داخلی برای مشتریان، به طور کامل مدیریت و 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

6810015  این یک مرکز پخت و پز شامل بسیاری از واحدهای آشپزخانه است که مبله و مجهز به کلیه لوازم  مرکز واحدهای آشپزخانه
ضروری آشپزخانه است و به صورت ساالنه و تحت قرارداد اجاره برای اشخاص دارای مجوز 

 إدارة سالمة الغذاء (بلدیة دبی) حرفه ای

6820001  شامل شرکت هایی است که از طریق قرارداد با مالک به منظور اجاره مجدد بر اساس  اجاره و مدیریت اموال دیگران
پیمانکاری فرعی، انجام ترتیبات قراردادی با شرکت های مسئول تعمیر و نگهداری، امنیت و 

مدیران و کارکنان باید  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
دوره گواهینامه مدیریت 

6820002  شامل شرکت های هتلداری متخصص در اجاره یا فروش فواصل سهام زمانی یا فروش امتیاز  اجاره با طرح اشتراک زمانی
در ازای استفاده از واحد اقامتی مشخص شده در قرارداد امتیاز یا مبادله آنها با واحد دیگری 

 تجاری

6820004  شامل شرکت هایی می شود که در کارگزاری امالک و مستغالت مشغول به کار هستند یا  کارگزاری خرید و فروش امالک و مستغالت
نماینده هستند، آنها عمدتاً در فعالیت های خرید، فروش یا ارزیابی شرکت دارند.

مجوز فقط برای اتباع  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری
امارات متحده عربی یا 

6820005  شامل ارائه مشاوره صحیح به خریداران بالقوه و همچنین توسعه استراتژی ها برای دستیابی به  مشاوره امالک
اهداف و اهداف آنها، شامل نشان دادن خواص، تجزیه و تحلیل آمار فروش، منابع ارزیاب، 

 مدرک لیسانس در امور  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
مالی، اقتصاد یا 

6820006 خدمات ارزیابی امالک و مستغالت  اتباع امارات متحده  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای شامل شرکت
عربی در ارزیابی امالک 

6820007 خدمات بازرسی اموال  مدرک لیسانس  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای شامل شرکت
مهندسی عمران یا دیپلم 

6820010  شامل اجاره و اجاره ساختمان های پیش ساخته به طور کامل یا جزئی از چوب یا مواد دیگر  اجاره خانه های پیش ساخته
برای استفاده به عنوان دفاتر یا فودکورت یا کلینیک های کمک های اولیه.

 تجاری

6820011 شامل شرکت لیزینگ امالک و خدمات مدیریتی  کپی سند ملکی که  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
نشان دهد ملک به نام 

6820012  شامل شرکت هایی می شود که به عنوان یک پیوند ارتباطی بین مالکان و مستاجران در  کارگزاری لیزینگ امالک
خصوص اجاره ملک در مقابل دستمزد کار می کنند، نقش آنها زمانی پایان می یابد که طرف 

شرکت ها مجاز به  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
داشنت مالک یا شریک 

6820013  شامل شرکت هایی است که خدمات تبلیغاتی امالک را از طریق سیستم کامپیوتری ارائه شده  متولی ارتقاء امالک و مستغالت
توسط وزارت زمین انجام می دهند، شامل تبلیغات برای جذب سرمایه گذاری، پاسخگویی به 

 گواهی حسن رفتار از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
پلیس دبی - دفتر و 

6820014 شامل شرکت های متخصص در مدیریت و نظارت بر امالک در خصوص عقد قرارداد با شرکت  خدمات نظارت بر مدیریت امالک و مستغالت
های مسئول نگهداری، نظافت و خدمات امنیتی، رسیدگی به امور اداری برای مالک ملک، 

 گواهی حسن رفتار از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
پلیس دبی - مدیران و 

6820015 شامل شرکت خدمات مدیریت انجمن مالکان  گواهی رفتار خوب از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
پلیس دبی - گواهی 

6820101 این مرکز پس از امضای قرارداد با وزارت زمین برای ارائه خدمات مختلف امالک و مستغالت زیر  مرکز خدمات امالک و مستغالت
یک سقف ایجاد شده است، خدمات شامل مشاوره، خدمات ترجیحی امالک و مستغالت با هدف 

 گواهی رفتار خوب از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
پلیس دبی - هزینه 

6910001  شامل شرکت هایی می شود که مجوز دفاع را در پرونده های ثبت شده در دادگاه دارند. آنها  وکال و وکال
همچنین مشاوره ارائه می دهند و مطالعات حقوقی در مورد دعاوی و سواالت حقوقی ارائه شده 

 كتاب من اإلدارة القانونية بديوان الحاكم حرفه ای

6910002 شامل دفاتر و مؤسساتی است که به ارائه مشاوره و تهیه مطالعات حقوقی در مورد دعاوی و  مشاوران حقوقی
سؤاالت حقوقی ارائه شده به آنها می پردازند. با این حال، آنها حق ندارند در این زمینه در 

 كتاب من اإلدارة القانونية بديوان الحاكم حرفه ای

6910003  شامل دفاتر تخصصی در تهیه اسناد، تکمیل الزامات قانونی و فنی، انجام مراحل قانونی ثبت  نمایندگی ثبت اختراع و مالکیت صنعتی
اختراع و طرح های صنعتی در مراجع ذیصالح و اخذ گواهینامه های صادره در قبال هزینه های 

 حرفه ای

6910004  شامل دفاتر تخصصی در تهیه اسناد، تکمیل الزامات و تشریفات قانونی و فنی جهت ثبت عالئم  نماینده ثبت عالئم تجاری
تجاری نزد مراجع ذیصالح و اخذ گواهینامه های مربوطه می باشد.

 حرفه ای

6910005 شامل دفاتر تخصصی تنظیم اسناد و مدارک، تکمیل الزامات و تشریفات قانونی و فنی برای ثبت  نماینده ثبت مالکیت فکری
مالکیت معنوی که در قالب های هنری متجلی می شود نزد ارگان های ذیصالح و اخذ گواهی 

 حرفه ای

6910009  آنها خدماتی هستند که توسط نهادها / آژانس های مجاز دادگاه برای انجام کارهای سردفتری  خدمات دفتر اسناد رسمی خصوصی
عمومی با صالحیت محدود ارائه می شوند. این خدمات شامل احراز هویت اسناد، قراردادها و 

 لجنة شؤون الكاتب العدل حرفه ای

6910010 شامل مراکزی است که دریافت اختالفات کارگری، شکایات، بررسی این درخواست مرکز خدمات توافق برای کارفرمایان و کارمندان  وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

6910011  شامل شرکت های فعال در ثبت کلیه پرونده ها، ارسال درخواست های پرونده هوشمند، استعالم  خدمات دادگاه دبی
پرونده، ارائه ترجمه حقوقی

 محاكم دبي حرفه ای

6910012 شامل شرکت کپی رایت نویسنده و خدمات مدیریت جمعی حقوق مجاور  حرفه ای

6910013  شامل خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقوقی معتبر از شرکت ها و مراکز تخصصی، یا سه  خدمات خانه های تجربه قضایی
یا چند کارشناس سوگند خورده در دادگاه های دبی، که توسط دادگاه ها یا نهادهای قضایی یا 

 حرفه ای

6910014  مطلوب موافقة محاكم دبي حرفه ای خدمات اجرای احکام

6920001 شامل دفاتر متخصص در انجام خدمات حسابداری و واجد شرایط حسابرسی حساب حسابرسی حساب ها  وزارة االقتصاد حرفه ای

6920002  شامل شرکت های تخصصی است که در مشاوره مالیاتی به مشاغل امارات متحده عربی در  مشاور مالیاتی
مورد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات اخذ شده در خارج از کشور بازپس گیری می 

 حرفه ای

6920003  شامل دفاتر تخصصی در تنظیم و طراحی سیستم های حسابداری برای شرکت ها و شرکت  حسابداری و حسابداری
ها، طراحی اسناد حسابداری، سوابق و دفاتر، تنظیم چرخه های اسنادی یا سایر فرآیندهای 

 حرفه ای

6920004 خدمات آنالیز بازیابی  حرفه ای شامل شرکت

6920005  حرفه ای شامل شرکت خدمات ارزشیابی مشاغل

6920007  شامل اشخاصی می شود که در اداره مالیات فدرال در ثبت نام ثبت شده اند، که به نمایندگی از  پیگیری رویه های مالیاتی
سایرین در برابر این مقام منصوب می شوند و به آنها در انجام تعهدات مالیاتی خود و اعمال 

 حرفه ای

6920008 تجدید ساختار مقررات مالی و خدمات ورشکستگی  شامل شرکت های متخصص در ارائه خدمات در خصوص سازماندهی اقدامات حمایتی در 
برابر ورشکستگی و تجدید ساختار و مقررات مالی مشاغل و افراد، از جمله انجام مطالعات 

 حرفه ای

6920101  حرفه ای شامل شرکت ارائه دهنده خدمات صورتحساب

7010001 شامل دفاتری است که توسط یک شرکت یا شرکت صنعتی یا تجاری به منظور ساماندهی امور  دفتر مدیریت
اداری و اداری آن افتتاح می شود. بنابراین، این دفاتر مجاز به انجام هیچ گونه کار تجاری 

 حرفه ای

7010002  این یک اداره دولتی است که در دبی توسط هر نهاد رسمی ذیصالح و تابع یک کشور خارجی به  دفتر ارتباط بازرگانی دولت
منظور فعال کردن روابط تجاری با آن کشور و ترویج محصوالت خود و همچنین شرکت های 

 کتاب من غرفة دبی حرفه ای

7010003 این دفتری است که توسط هر شرکت یا شرکت بین املللی در دبی ایجاد شده است تا نمایندگی  دفتر نمایندگی
آن در امارات متحده عربی را به منظور ترویج محصوالت و خدمات خود، رونق تجارت، یا تسهیل 

 حرفه ای

7010004  حرفه ای شامل شرکت نمایندگی شرکت ها

7010005 این دفتری است که توسط هر شرکت یا شرکت خارجی در دبی ایجاد می شود تا ارتباطات و  دفتر ارتباط منطقه ای
پیگیری فعالیت ها و امور شرکت را تسهیل کند و خدمات شرکت را ارتقا دهد. چنین دفتری نمی 

 حرفه ای

7010006 (CSP) شامل شرکت هایی می شود که خدمات اداری بسیاری را با هدف کمک به موسسات و شرکت  ارائه دهنده خدمات شرکتی 
های مایل به انجام امور تجاری با انجام مراحل الزم برای ثبت و اخذ مجوزهای الزم از مراجع 

 حرفه ای

7010007 این دفتری است که توسط هر شرکت یا شرکت بین املللی در دبی ایجاد شده است تا نمایندگی  دفتر نمایندگی امالک
آن در امارات متحده عربی را به منظور بازاریابی و تبلیغ اموالی که در خارج از امارات دارد یا 

 کپی مجوز تجارت یا  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
ثبت شرکت برای شرکت 

7010008 شامل دفاتری است که در امارات دبی ایجاد شده و توسط هر یک از بانک های خارجی بین  دفتر نمایندگی بانکی
املللی اداره می شود. هدف آنها ترویج فعالیت های بانک های اصلی موجود در کشور مادری یا 

 کتاب من املصرف املرکزی حرفه ای

7010009  شامل دفاتری است که توسط بازرگانان برای مراقبت و حفظ منافع خود در مؤسساتی که مالک  خدمات مدیریتی
آنها هستند و شرکتهایی که در آنها سهام دارند، تأسیس شده اند، چنین شرکت هایی مجاز به 

 حرفه ای

7010010  این دفتری است که در دبی توسط یک نهاد تابعه یک دولت خارجی برای کار به عنوان نماینده و  دفتر ارتباطات گردشگری دولتی
مروج گردشگری تاسیس شده است. این دفتر نه اجازه دارد در معامالت مستقیم شرکت کند و نه 

 حرفه ای
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7010011 این یک دفتر علمی است که توسط یک شرکت داروسازی در دبی برای اطالع رسانی و دادن  دفتر نمایندگی داروسازی
اطالعات در مورد عناصر دارویی و شیمیایی داروهای خود تاسیس شده است و در صورت بروز 

 وزارة الصحة ووقایة املجتمع حرفه ای

7010014  شامل نمایندگی یک یا چند شرکت نظامی به منظور میانجیگری، مذاکره، تبلیغ، بازاریابی  نمایندگی شرکت های دفاعی و امنیتی
محصوالت یا خدمات آنها یا تسهیل قراردادهای واردات و صادرات است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

7010015  این یک دفتر علمی است که توسط یک شرکت داروسازی داخلی برای تبلیغ محصوالت خود و  دفتر علمی
همچنین انجام تبلیغات و تسهیل در تماس ها و معامالت با مشتریان داخلی تأسیس شده است، 

 وزارة الصحة ووقایة املجتمع حرفه ای

7020001 مدیریت روابط عمومی  شامل شرکت ها به عنوان حلقه اتصال بین واحدهای تجاری و رسانه ها برای معرفی و روشن 
کردن فعالیت ها و دستاوردهای خود و همچنین ارتقای تصویر شرکت از طریق اعالمیه ها، تولید 

 حرفه ای

7020002  شامل شرکت هایی می شود که مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های جدید را  مشاوره مطالعات امکان سنجی
برای تعیین سودآوری این پروژه ها در یک دوره عملیاتی تهیه می کنند، این گونه شرکت ها مجاز 

 حرفه ای

7020003 شامل ارائه مشاوره و مطالعات برای کمک به بهبود عملکرد سازمان ها، از طریق تجزیه و تحلیل  مشاوره مدیریت
مشکالت سازمانی موجود و توسعه برنامه های بهبود، شامل مهندسی رویه، تنظیم نمودارهای 

 حرفه ای

7020004  شامل شرکت های تخصصی است که به تهیه مطالعات بازاریابی، مطالعات امکان سنجی  مشاوران هتل
اقتصادی و بررسی های میدانی و پرسشنامه های مورد نیاز، عالوه بر ارائه مشاوره فنی مرتبط 

 حرفه ای

7020005 شامل ارائه مشاوره در زمینه چاپ، انتشار، انتشار روزنامه و مجالت، رادیو و تلویزیون و تولید  مطالعات و مشاوره رسانه ها
فیلم سینمایی است. همچنین شامل کنفرانس ها، سمینارها و مراسم های سازماندهی خدمات 

 حرفه ای

7020006  شامل شرکت هایی است که در خدمات مشاوره با هدف بهبود استاندارد کیفیت خدمات و  مشاوران کیفیت و استاندارد
محصوالت ارائه شده توسط بخش های خدماتی و صنعتی فعالیت می کنند. همچنین شامل ارائه 

 حرفه ای

 7020007 مشاوره نظامی  شامل ارائه مشاوره و مطالعات اداری به نهادهای نظامی در مورد عملیات نظامی اداری و 
همچنین مطالعات مربوط به تجهیزات و تجهیزات نظامی و طبقه بندی و شرح وظایف نظامی می 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

7020008  شامل مطالعه مشکالت عملکردی فنی، روانی یا رفتاری پیش روی کارمند، تشخیص مشکالت و  مشاوران منابع انسانی.
ارائه راه حل از جمله تهیه گزارش، مشاوره، طراحی برنامه های حرفه ای و اداری و پیشنهاد 

 حرفه ای

7020009 شامل شرکت های متخصص در ارائه مشاوره حرفه ای در مورد نحوه مدیریت و نظارت بر مواد  مشاوره مدیریت زباله و بازیافت
زائد، اعم از کاهش تأثیر آنها بر سالمت و محیط زیست یا دریافت اعتبار ISO، شامل مشاوره 

 إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

7020010  حرفه ای شامل شرکت مشاوره برنامه ریزی منابع امکانات

7020011 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای بهداشت عمومی و کنترل آفات این شامل آموزش تکنیک های مدیریت آفات می باشد. مشاوره مدیریت آفات

7020013 شامل ارائه مشاوره فنی پس از مطالعه کامل گزارش های فنی صادر شده توسط مقامات مربوطه  مشاوره پزشکی قانونی
پزشکی قانونی، و گفتگو با متخصصان بنا به درخواست دادگاه ها، وکال، شرکت های بیمه (برای 

 حرفه ای

7020014 شامل ارائه مشاوره و مطالعات امکان سنجی برای مراکز بهداشتی در خصوص مدیریت مالی،  مشاوره برنامه ریزی سالمت
برآورد منابع انسانی، کمک به سازمان های پزشکی در انطباق با مقررات، تجهیزات و لوازم 

 حرفه ای

7020015  شامل شرکت هایی که خدمات مشاوره ای و مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری، جمع آوری،  مشاوره هنرهای زیبا
نگهداری و مرمت آثار هنری اصیل و همچنین خدمات مربوط به هماهنگی و سرپرستی نمایشگاه 

 حرفه ای

7020016 شامل شرکت هایی می شود که مشاوره در مورد سازماندهی رویدادهایی مانند رسیتال، کنسرت،  مشاور موسیقی
رقص، موسیقی مجلسی و غیره، و همچنین مشاوره در مورد آموزش و اجرای ساز ارائه می 

 حرفه ای

7020017  شامل ارائه مشاوره و کمک به باشگاه ها و سازمان های ورزشی در مورد مسائل سازمانی و  تحقیقات و مشاوره های ورزشی
توسعه ای مانند برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی مالی و بودجه، اهداف و سیاست های 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

7020018 شامل ارائه خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای و مشاوره، مانند اطالعاتی که باید به کارفرمایان  مشاوره ایمنی شغلی
در مورد خطرات و خطرات ناشی از کار یا شرایط جدید داده شود، از جمله اقدامات برای کاهش 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7020019 شامل شرکت مشاور باشگاه های اسپا و تناسب اندام  حرفه ای

7020020  شامل شرکت های متخصص در ارائه مطالعات و مشاوره در زمینه توسعه پروژه های انجام  مشاور توسعه پروژه
شده توسط شرکت های سرمایه گذاری امالک و غیره، از جمله ترسیم استراتژی های فرصت های 

 حرفه ای

7020021 شامل مطالعه و بررسی تراکنش های بانکداری و موسسات مالی اسالمی برای حصول اطمینان  بررسی انطباق بانکداری اسالمی با شرع
از رعایت موازین شرعی، ارائه راه حل اسالمی برای هر مشکلی که پیش می آید، اعمال 

 حرفه ای

7020022  شامل شرکت هایی می شود که به دیگران در برداشنت گام هایی برای کنترل و اطمینان از اینکه  خدمات کنترل هزینه و مدیریت ریسک
هزینه واقعی تولید از هزینه استاندارد تعیین شده در مرحله برنامه ریزی تجاوز نمی کند، کمک 

 حرفه ای

7020023 شامل ارائه مشاوره تدارکات و تجزیه و تحلیل برای تعیین محل دستیابی به صرفه جویی و به  مشاور تامین و تامین منابع
حداقل رساندن هزینه، تعیین مشخصات خرید و روش های مناقصه، مشاوره در مورد منابع خرید 

 حرفه ای

7020024  شامل ارائه مشاوره و ایده به طور کلی و به نهادهایی که رویدادهای مربوط به میراث امارات  مشاور میراث فرهنگی
متحده عربی را سازماندهی می کنند، پیشنهاد به برگزارکنندگان رویدادها نمایش فولکلور 

 حرفه ای

7020025 شامل ارائه مشاوره در مورد غذا و دفتر خاطرات برای رفع نیازهای روزافزون برای کسب دانش و  مشاور غذا و لبنیات
مهارت های اساسی در مفاهیم مواد غذایی، شامل توسعه دستور العمل های جدید، تامین مواد 

 حرفه ای

7020026  شامل ارائه خدمات مشاوره فنی مرتبط با تاسیسات الکترونیکی، سیستم های سمعی و بصری،  مشاوره تاسیسات فنی
تولید تلویزیون و رادیو و تکنیک های نورپردازی به استودیوها، تئاترها، اتاق های کنفرانس و 

 حرفه ای

7020027 مشاوره دارویی  شامل شرکت های متخصص در ارائه مشاوره در مورد استفاده از داروهای انسانی و 
دامپزشکی، تولید کنندگان و روش های نگهداری آنها در بیمارستان ها، داروخانه ها، پزشکان، 

 حرفه ای

7020028  شامل ارائه مشاوره و راه حل برای مشکالت زنجیره تامین و همچنین ارائه روش برای بهبود  مشاوره لجستیک
عملکرد، این شامل تجزیه و تحلیل شبکه توزیع و ارائه راه حل های عملی، ممیزی عملیات و 

 حرفه ای

7020029 این مکانی است که برای اسکان کارآفرینان و شرکت انکوباتور کسب و کار  حرفه ای

7020030 شامل ارائه مشاوره ها و مطالعات تخصصی در مورد نقش های قانون گذاری و کنترلی مجلس و  مشاوره پارملانی
همچنین دیپلماسی پارملانی، شامل نحوه تدوین و تجزیه و تحلیل قوانین، به کارگیری مطالعات 

 حرفه ای

7020031  حرفه ای شامل ارائه مشاوره، راهنمایی و کمک عملیاتی به هتل مشاور آشپزی

7020032 شامل شرکت مشاور گمرک  موافقة جمارك دبي - الكترونية حرفه ای

7020033  شامل شرکت هایی است که مشاوره و مطالعات تخصصی مرتبط با گردشگری و تفریحی از  مشاوران گردشگری و تفریحی
جمله استراتژی ها، برنامه ریزی و توسعه، طرح های بازاریابی، امکان سنجی و مطالعات فنی، 

 حرفه ای

7020034 شامل شرکت هایی است که در ارائه مشاوره در زمینه حفاظت و ایمنی آتش سوزی، از جمله  مشاوره ایمنی آتش نشانی
تهیه استراتژی حفاظتی و طرح اضطراری و تخلیه، ارزیابی خطرات آتش سوزی و تدوین برنامه 

 کتاب من إدارة الدفاع املدنی حرفه ای

7020035  مشاوره مراکز رادیولوژی
 شامل ارائه مشاوره و مطالعات امکان سنجی فنی برای بخش های رادیولوژی در مراکز 

تشخیصی پزشکی و کمک در انتخاب سخت افزار مناسب، همچنین مدیریت و بهره برداری 
کارآمد از چنین امکاناتی، نصب و راه اندازی سیستم بایگانی و ارتباط تصاویر (PACS)، مدیر 

 حرفه ای

7020036 شامل شرکت هایی است که به ارائه تخصص، راهنمایی و مشاوره به سازمان های مراقبت های  مشاوره سالمت
بهداشتی به منظور بهبود عملکردهای تجاری و اطمینان از ایمنی بیمار، و همچنین ارتقای 

 حرفه ای

7020037  شامل ارائه مشاوره در زمینه های مختلف دریایی مانند قراردادهای ساخت و تعمیر کشتی،  خدمات مشاوره دریایی
خرید، خرید، بهره برداری و اجاره کشتی ها، اسناد حمل و نقل و بیمه کاال و کشتی ها، بدهی 

 حرفه ای

7020039 تحقیقات و مشاوره نوآوری و هوش مصنوعی  شامل شرکت های متخصص در ارائه مطالعات و مشاوره در زمینه نوآوری به پرسنل فنی و 
اداری در بخش دولتی و خصوصی برای تحریک رویه های تفکر خارق العاده و راه حل های 

 حرفه ای

7020040  شامل شرکت هایی است که در زمینه ایجاد کارخانجات و انتخاب خطوط تولید و همچنین مسائل  مشاور صنعتی
فنی و مالی، ارزیابی پیشنهادات مربوط به چرخه عمر کارخانه، ارزیابی کارخانجات دارای بهره 

 حرفه ای

7020041 خدمات مشاوره بازی  شامل شرکت هایی است که خدمات استراتژیک، مدیریت و بازاریابی، روابط عمومی، خدمات 
مشاوره برندینگ و مشاوره تخصصی به صنعت بازی ارائه می کنند.

 حرفه ای

7110106  شامل شرکت هایی می شود که خدمات و مشاوره های مهندسی مکانیک را با تمام یا اکثر  مشاوره مهندسی مکانیک
تخصص های خود مانند مهندسی تولیدات صنعتی و مکانیک هیدرولیک ارائه می دهند، حداقل 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110108  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به انتقال نیرو از تاسیسات تولید به مراکز توزیع و  خدمات مهندسی شبکه و توزیع برق
توزیع به مصرف کنندگان نهایی، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز لیسانس مهندسی برق به 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110111 شامل شرکت خدمات نقشه برداری نقشه برداری و فتوگرامتری  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110112  شامل ارائه مشاوره و خدمات مهندسی در زمینه آب، فاضالب و آبیاری، از جمله تاسیسات و  خدمات مهندسی آب، فاضالب و آبیاری
خطوط و مخازن تصفیه آب، تاسیسات و سیستم های دفع فاضالب، حداقل مدرک تحصیلی مورد 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110113 شامل ارائه تسهیالت مراقبت های بهداشتی دولتی و خصوصی با مشاوره در مورد نحوه ساخت  خدمات مهندسی پزشکی
تاسیسات و همچنین مشخصات تجهیزات و ابزار و محل قرارگیری است. به صنایع بهداشت و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110114 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به انتقال صدا، داده و ویدئو با استفاده از زیرساخت  خدمات مهندسی ارتباطات
های مخابراتی سیمی یا بی سیم، شامل تسهیالت سوئیچینگ و انتقال برای ارائه ارتباطات نقطه 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110201 شامل شرکت خدمات مهندسی طراحی داخلی  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110202  شامل شرکت های فعال در ارائه مشاوره و خدمات مرتبط با مهندسی معماری، از جمله تهیه  مشاوره طراحی معماری
مقدماتی و نهایی مهندسی و مطالعات فنی برای پروژه های ساختمانی و همچنین طراحی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110203 شامل ارائه مشاوره و خدمات مهندسی و نقشه های ساختمانی از جمله انجام مطالعات اولیه و  خدمات مهندسی ساخت و ساز
نهایی پروژه های ساختمانی، حداقل مدرک مورد نیاز لیسانس مهندسی عمران به همراه سه سال 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای
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7110207  شامل ارائه خدمات مهندسی همراه با طرح های معماری با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی  خدمات مهندسی ساختمان سبز
در ساختمان ها و همچنین به حداقل رساندن انتشار دی اکسید کربن با استفاده از طرح های 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110208 این خدمات شامل ارائه مشاوره و طراحی با هدف کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها از  خدمات بهره وری انرژی ساختمان ها
طریق استفاده بهینه از منابع و ایجاد راه حل هایی برای به حداقل رساندن مصرف برق و آب 

 حرفه ای

7110209  شامل شرکت های ارائه دهنده مشاوره و خدمات مهندسی در زمینه طراحی پوشش پوسته  طراحی مهندسی روکش نمای ساختمان
بیرونی ساختمان ها با پانل های فلزی و شیشه ای، شامل تهیه مطالعات امکان سنجی فنی و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110210 شامل شرکت های فعال در ارائه مشاوره و خدمات مرتبط با مهندسی برق و الکترونیک ساختمان  خدمات مهندسی برق ساختمان
ها از جمله آماده سازی کارهای اولیه و نهایی برق و الکترونیک برای پروژه های ساختمانی و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110404  شامل شرکت هایی است که مشاوره هایی را ارائه می دهند که بازده تولید را افزایش می دهد و  مشاوره اکتشاف نفت و گاز طبیعی
در عین حال خطرات مرتبط با اکتشاف و تولید نفت و گاز را کاهش می دهد، از جمله مشاوره در 

 حرفه ای

7110405 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مرتبط با کلیه تخصص های مهندسی معدن و معدن از قبیل  مشاوره مهندسی معدن، معدن و زمین شناسی
مهندسی ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ژئومکانیک، معدن و زمین شناسی نفت، زمین شناسی آب های 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110406 شامل شرکت هایی است که خدمات و مشاوره های مهندسی شیمی را با تمام تخصص های  مشاوره مهندسی شیمی و نفت
دقیق مانند مهندسی پاالیش نفت، مهندسی صنایع، فلزات و پالستیک، آزمایش ترکیبات شیمیایی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110407  شامل انجام مشاوره مهندسی برای پروژه های مرتبط با انرژی و آب مانند انرژی گاز و زغال  مشاوره مهندسی پروژه های انرژی
سنگ، شامل مطالعات امکان سنجی مهندسی، فنی، تحلیلی و اقتصادی برای شناسایی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110408 شامل ارائه خدمات پشتیبانی مهندسی و مشاوره به شرکت های فعال در صنعت نفت، حفاری  خدمات مهندسی زمین شناسی معدن، نفت و آب
چاه های آب، اکتشاف مواد معدنی، خدمات نفتی با توجه به مشخصات سنگ، مکانیزم مواد 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110409  شامل ارائه خدمات بررسی هیدروگرافی، زمین و ژئوفیزیک با توجه به اکتشاف نفت و گاز طبیعی  خدمات مهندسی اکتشاف نفت
است. این فعالیت ها به اکتشاف بدون گسترش به استخراج و بهره برداری محدود می شود، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110410 شامل ارائه فرآیندهای مرتبط با خدمات مشاوره مهندسی نفت و گاز مانند مخازن ذخیره سازی،  خدمات مهندسی فرآیند نفت و گاز
لوله کشی، خطوط لوله، پاالیشگاه های نفت و غیره می باشد، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110411  شامل خدمات مشاوره مهندسی برق در حوزه نفت و گاز مانند مخازن ذخیره سازی، لوله کشی،  خدمات مهندسی صنایع نفت و گاز
خطوط لوله، کارخانه های پاالیشگاه نفت و غیره، حداقل مدرک مورد نیاز مدرک لیسانس مهندسی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110412 شامل ارائه خدمات مشاوره مهندسی ابزار دقیق و کنترل در نفت و گاز مانند مخازن ذخیره  خدمات مهندسی کنترل و ابزار دقیق نفت و گاز
سازی، لوله کشی، خطوط لوله، کارخانه های پاالیشگاه نفت و غیره، حداقل مدارک مورد نیاز 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110413  شامل ارائه خدمات مشاوره مهندسی عمران و سازه در نفت و گاز مانند مخازن ذخیره سازی،  خدمات مهندسی عمران و سازه نفت و گاز
لوله کشی، خطوط لوله، کارخانه های پاالیشگاه نفت و غیره، حداقل مدرک مورد نیاز مدرک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110501 شامل ارائه خدمات مهندسی با توجه به تمام یا اکثر تخصص های طراحی شهری مانند  خدمات مهندسی شهرسازی
مهندسی برنامه ریزی شهری و قلمرو، مهندسی طراحی شهری و محیطی می باشد. این شامل 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110507  شامل شرکت های متخصص در تهیه طرح ها، نقشه ها و مشخصات زیباسازی و ساماندهی  خدمات معماری منظر
پارک ها، زمین ها و باغ ها و هماهنگی زیبایی های آن با ساختمان های مجاور و مناظر طبیعی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110508 خدمات نقشه برداری مهندسی هیدروگرافی  شامل نقشه برداری از بستر دریا، اجرای انواع کارهای مربوط به بررسی هیدروگرافی، مشارکت 
در پروژه های مختلف عمرانی داخل آب یا سواحل، تهیه انواع نقشه های هیدروگرافی با مقیاس 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110509  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای شامل شرکت خدمات بررسی امالک و مستغالت

7110601 شامل شرکت هایی است که در ارائه مشاوره، طراحی و نظارت بر ساخت بنادر و بنادر، اسکله  مشاوره مهندسی دریا، بنادر و آبراه
ها، آبراه ها فعالیت می کنند. شامل مطالعه اثر امواج، هیدرودینامیک، انتقال رسوب از طریق 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110603  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت خدمات مهندسی پروژه های دریایی

7110604 شامل شرکت مشاوره مهندسی سواحل  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110704  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مرتبط با مهندسی ساخت تونل های زمینی و زیر دریا، شامل  خدمات مهندسی تونل و پل
طراحی، زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ، ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، انتخاب ماشین آالت و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110706 خدمات مهندسی راه و ترافیک  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت

7110709  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به برنامه ریزی و طراحی عملکردی فرودگاه ها به  خدمات مهندسی فرودگاه ها
منظور تامین امنیت، سریع، کارآمد، جابجایی افراد و کاالها، شامل برنامه ریزی و چیدمان 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110711 خدمات مهندسی توسعه راه آهن  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل ارائه مشاوره

7110712 شامل ارائه مشاوره و خدمات در زمینه تجزیه و تحلیل و استقرار استانداردهای سیستم های  مشاور سیستم های حمل و نقل عمودی و افقی
حمل و نقل عمودی و افقی مانند آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک، جابجایی افراد و 

 حرفه ای

7110713  شامل ارائه خدمات کنترل صدا، لرزش و آکوستیک برای بخش های تجاری و صنعتی است.  مشاوره کنترل صدا، لرزش و آکوستیک
هدف رسیدگی به تأثیر نویز منابع بلند در نزدیکی مناطق حساس به صدا مانند بیمارستان ها، 

 حرفه ای

7110901 شامل اجرای انواع پروژه های مهندسی از جمله راه، پل و زهکشی، بررسی دقیق برای اهداف  خدمات نقشه برداری مهندسی
مهندسی، برنامه ریزی و برنامه ریزی مجدد، خط کشی خطوط خدماتی، خطوط آب، خطوط برق، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110907  شامل شرکت هایی می شود که بر اساس طرح ها و مشخصات سازه ای تعیین شده برای  خدمات مهندسی نقشه برداری ساختاری
ساخت پروژه ها، بررسی مقادیر سازه را از نظر اندازه و قیمت انجام می دهند، حداقل مدارک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110908 شامل شرکت هایی است که مطالعات فنی و اقتصادی اولیه را برای پروژه های ساختمانی و  خدمات مهندسی مدیریت پروژه و مطالعات امکان سنجی فنی
موسسات تجاری و اقتصادی مختلف انجام می دهند. این خدمات همچنین شامل تهیه اسناد 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110910 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به بهبود محیط طبیعی (منابع هوا، آب و زمین)، اصالح  خدمات مهندسی محیط زیست
مکان های آلودگی، یافنت راه حل های قابل قبول در زمینه بهداشت عمومی، ترویج بهداشت کافی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110911  شامل تهیه طرح ها و نقشه های ساختمانی برای کشتی ها، قایق ها و وسایل حمل و نقل مشابه  خدمات مهندسی کشتی
است. این شامل تعیین مشخصات دقیق مواد مورد نیاز و ارائه تجهیزات و موتورها بر اساس هر 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110912 شامل ارائه مشاوره و خدمات مهندسی در خصوص مطالعه علمی جو و پدیده های مترولوژیکی  مشاوره مهندسی هواشناسی
که مربوط به رویدادهای آب و هوایی قابل مشاهده است که با متغیرها، دما، فشار هوا، بخار آب 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110916  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به مکانیک خاک برای تجزیه و تحلیل تغییر شکل ها و  خدمات مهندسی پی و مکانیک خاک
جریان سیاالت در سازه های طبیعی و مصنوعی که بر روی خاک یا ساخته شده اند و همچنین 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110918 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به حفاظت و نگهداری مواد باستان شناسی با استفاده  خدمات مهندسی مرمت و حفاظت باستان شناسی
از روش بررسی، مستندسازی، تصفیه، حفاظت برای حفظ آن اموال در نزدیکترین حالت ممکن به 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110923  شامل ارائه پشتیبانی و خدمات مهندسی به نیروگاه ها و نیروگاه های آب شیرین کن و کارخانه  خدمات مهندسی برق و کنترل اتوماتیک
های تمام اتوماتیک در زمینه مهندسی کنترل و سیستم های دینامیکی، حداقل مدرک مورد نیاز 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110924 شامل ارائه مشاوره ها و خدمات مهندسی فیزیک در مورد تجهیزاتی است که شامل هدایت کنترل  خدمات مهندسی الکترونیک
شده الکترون ها به ویژه در گاز یا خالء یا نیمه هادی است که در زمینه های مختلف مانند 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110925 شامل ارائه خدمات و مشاوره به تخصص های مختلف فنی و فناوری مهندسی صنایع در  خدمات مهندسی تولید صنعتی
خصوص بهره برداری و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات، برنامه ریزی کارخانه، مطالعات 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110926 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مرتبط با خدمات مهندسی مکانیک ساختمان، از جمله تهیه  خدمات مهندسی مکانیک ساختمان
مطالعات مهندسی اولیه و نهایی برای سیستم های مختلف مکانیکی شامل تهویه مطبوع، تبرید، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110927  شامل ارائه پشتیبانی و خدمات مهندسی به ایستگاه های تولید گاز، قمقمه و برق آبی، مهندسی  خدمات مهندسی هیدرولیک
خودرو، موتورهای احتراق داخلی و واحدهای پمپاژ آب با توجه به مکانیک هیدرولیک، پیشرانه هوا، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110928 شامل تهیه طرح ها و نقشه های هواپیما و سایر وسایل حمل و نقل مشابه است. این شامل تعیین  خدمات مهندسی هوانوردی
مشخصات دقیق مواد مورد نیاز و تجهیزات و موتورها بر اساس هر نوع و حوزه استفاده از آن 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110929  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل ارائه خدمات و پشتیبانی مهندسی به ایستگاه خدمات مهندسی قدرت مکانیک

7110930 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات  خدمات مهندسی تجهیزات معدن و معدن
معدنی مانند خط تولید سنگدانه، کارخانه فرآوری سنگ معدنی، کارخانه شن و ماسه، حداقل 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110931 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به مطالعه شکل زمین و ساختار داخلی با استفاده از  خدمات مهندسی ژئوفیزیک، ژئوشیمی و ژئومکانیک
روش های فیزیکی کمی برای اکتشاف از راه دور برای تجزیه و تحلیل مخازن نفتی و ذخایر 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110932 شامل ارائه مشاوره های مهندسی به صنایع نفت و گاز و کارخانجات کود شیمیایی در زمینه  خدمات مهندسی پاالیش نفت
های مهندسی پاالیش نفت، ترمودینامیک، مهندسی شیمی، فرآیند کنترل، فرآوری گاز، انتقال 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110933  شامل ارائه خدمات و پشتیبانی مهندسی به کارخانه های فوالد و فلزات با توجه به دینامیک  تولید و خدمات مهندسی مواد
حرارتی، مهندسی مواد، مهندسی برهمکنش، انتقال حرارت و ماده، حداقل مدرک تحصیلی مورد 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110934 شامل شرکت هایی است که خدمات و مشاوره های مهندسی صنایع را با تخصص های فنی و  خدمات مهندسی فلز
فناوری آن مانند استفاده و نگهداری ماشین آالت و تجهیزات، برنامه ریزی کارخانه، طراحی 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110935  شامل ارائه خدمات و پشتیبانی مهندسی به صنایع پالستیک، اسفنج، مبلمان و الیاف مصنوعی  خدمات مهندسی پالستیک
با توجه به علوم پلیمری، مواد و انتقال دینامیک حرارتی، حداقل مدارک مورد نیاز مدرک لیسانس 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110936  شامل شرکت هایی می شود که ماکت ها و مدل های ساختمانی، یا طرح های مهندسی، مدل  خدمات فنی ماکت و مدل سازی ساختمان
ها و اشکال ابزار، ظروف و غیره را می سازند.

 حرفه ای

7110937 خدمات نقشه کشی آینده نگر معماری  شامل شرکت های متخصص در ارائه خدمات نقشه کشی آینده نگر معماری برای همه 
ساختمان ها و پروژه های عمرانی، نشان دادن روابط با سایر پروژه های ایستاده، همسایه، 

 حرفه ای

7110938  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به طراحی و اجرای روش های حفاری چاه به صورت  خدمات مهندسی حفاری، سهام و تولید
ایمن و اقتصادی تا حد امکان، همچنین مهندسی تولید با تمرکز بر طراحی و انتخاب تجهیزات 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای
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7110939 شامل طراحی مدل های محصوالت قبل از تولید مکانیکی یا دستی، مبلمان و لوازم خانگی و حرفه  خدمات طراحی محصوالت
ای شخصی می باشد. این شامل نقشه های قبل از ساخت، تنظیم مشخصات فنی، محاسبه 

 حرفه ای

7110940  شامل استقرار شبکه های کنترلی عمودی و افقی با درجه های مختلف دقت، تعیین شکل، اندازه  خدمات نقشه برداری مهندسی ژئودتیک
زمین و میدان گرانشی آن، پایش تغییر شکل ساختمان، تعیین و جابجایی مدل های ژئودیکی، 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110941 خدمات فنی ترسیم نقشه های جغرافیایی  شامل تهیه نقشه های جغرافیایی طبیعی، سیاسی و عمرانی، اعم از دیجیتال یا خطی، همچنین 
شامل تهیه طرح های توپوگرافی و کانتور و همچنین گزارش های تحلیلی می باشد.

 حرفه ای

7110942  شامل ارائه مشاوره و خدمات در خصوص سیستم هایی که عملکردهای همگن را در هواپیما  خدمات مهندسی تجهیزات هوانوردی
انجام می دهند اعم از اویونیک، برق، هیدرولیک، سوخت، ناوبری، کنترل پرواز، سیستم های 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110943 شامل ارائه مشاوره و خدمات مهندسی فیزیک در زمینه فیزیک به منظور ارائه زمینه دقیق تری در  خدمات مهندسی فیزیکی
فیزیک کاربردی برای یک تخصص منتخب مانند اپتیک، فیزیک کوانتومی، علم مواد، مکانیک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110944  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل ارائه خدمات و مشاوره خدمات مهندسی هسته ای

7110945 شامل ارائه خدمات و پشتیبانی مهندسی به نیروگاه های آب شیرین کن و تولید برق با توجه به  خدمات مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک، طراحی ماشین آالت و نقشه کشی مهندسی طراحی کامپیوتری، حداقل مدارک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110946  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به اعمال قوانین فیزیکی و اصول مهندسی در طراحی  خدمات مهندسی ماشین آالت سنگین
ماشین آالت سنگین کشاورزی، خودروسازی، ساختمانی، معدن، حمل و نقل و تدارکات، حداقل 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110947 شامل ارائه مشاوره و خدمات در زمینه ساخت ایستگاه های ذخیره سازی فرآورده های نفتی، لوله  خدمات مهندسی مکانیک نفت و گاز
ها، خطوط لوله نفت، کارخانه های پاالیش نفت، حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز لیسانس 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110948  شامل ارائه خدمات و پشتیبانی مهندسی به شرکت ها و پاالیشگاه های نفتی با توجه به  خدمات مهندسی کارخانه های پاالیش نفت
دینامیک حرارتی و انتقال، مکانیک سیاالت، مهندسی پاالیش نفت، مهندسی فرآیند تعامل و 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110949 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به فرآیند طراحی شده برای پاکسازی گاز طبیعی خام  خدمات مهندسی استخراج گاز
با جداسازی ناخالصی ها برای تولید گازهای خالص برای کاربردهای مختلف، حداقل مدرک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110950  شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به مواد یا اجزای مواد اولیه که دارای خصوصیات  خدمات مهندسی ترکیب مواد اولیه
فیزیکی خاصی هستند که به عنوان نهاده های تولید یا ساخت استفاده می شود تا از انطباق با 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110951 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مرتبط با مهندسی خودرو که شامل عناصر طراحی، مکانیکی،  خدمات مهندسی خودرو
الکتریکی، ایمنی، مصرف سوخت، صدا، لرزش و سختی، عملکرد، حداقل مدرک تحصیلی مورد 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110952  شامل ارائه پشتیبانی مهندسی پتروشیمی و مواد شیمیایی به کارخانجاتی که از پتروشیمی  خدمات مهندسی پتروشیمی
استفاده می کنند، در تولید رنگ، مواد شوینده و الیاف مصنوعی، حداقل مدرک مورد نیاز مدرک 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110957 شامل بکارگیری اصول مهندسی برای حفاظت از اموال، افراد در برابر اثرات مخرب آتش سوزی  خدمات مهندسی ایمنی و حفاظت در برابر آتش
با تمرکز بر تشخیص، مهار و کاهش حریق و همچنین تهیه استراتژی حفاظتی و طرح اضطراری 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7110958  شامل ارائه مشاوره در مورد استفاده از تشعشعات در محیط کار، همچنین افزایش آگاهی :  مشاور تشعشعات
 ایمنی برای استفاده کنندگان از تشعشعات در مراکز پزشکی برای تشخیص و درمان، یا برای

 حرفه ای

7110959 شامل ارائه مشاوره و کمک های فنی در زمینه طراحی ساختمان و جامعه با محیط زیست پایدار،  مشاور ساختمان های سبز
علم ساختمان و بهره وری انرژی، از جمله کلیه خدماتی که امکان استفاده بهینه از انرژی، آب و 

 حرفه ای

7110962  شامل ارائه مشاوره و خدمات مربوط به نیروگاه های خنک کننده منطقه ای شبکه های توزیع،  مهندسی نیروگاه های خنک کننده منطقه ای
شامل تهیه مطالعات اولیه مهندسی، فنی و اقتصادی و همچنین اثرات زیست محیطی، همچنین 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110963 خدمات شامل ارائه پشتیبانی مهندسی و خدمات به هواپیماها با توجه به دینامیک حرارتی و  خدمات مهندسی نیروی مکانیک هوانوردی
انتقال به تجهیزات حرارتی، احتراق سوخت و فن آوری سیستم های پیشران می باشد، حداقل 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110964  خدمات مدیریت مهندسی پروژه های هوانوردی و مطالعات امکان 
سنجی فنی

 شامل شرکت هایی است که مطالعات فنی و اقتصادی اولیه برای پروژه های هوانوردی شامل 
تهیه اسناد مناقصه، پیش صالحیت مشاوران و پیمانکاران، ارزیابی پیشنهادات مالی و پیگیری 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110965 شامل ارائه خدمات و مشاوره های مربوط به سیستم الکتریکی هواپیما که شامل شبکه مستقلی  خدمات مهندسی شبکه و توزیع برق هوانوردی
از قطعات است که انرژی الکتریکی را تولید، انتقال، توزیع، استفاده و ذخیره می کند، حداقل 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7110966  شامل ارائه مشاوره و تنظیم استانداردهایی برای ایجاد یک محیط داخلی و خارجی مناسب در  مشاور دسترسی جهانی افراد عزم
مکان

 حرفه ای

7120001 شامل شرکت های متخصص در انجام بررسی و آزمایش خاک سایت از نظر جنبه های  خدمات آنالیز خاک
مهندسی، زمین شناسی، هیدرولیک و ژئوفیزیک و انجام مطالعات الزم برای تعیین ویژگی های 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120002 شامل شرکت هایی می شود که عمدتاً تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی، اندازه گیری و تأیید  آزمایشگاه شیمی و بیولوژیکی
وزن مواد، فلزات یا عناصر مختلف مانند تجزیه و تحلیل مصالح ساختمانی، فلزات خاک و مواد 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120005  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای شامل آزمایشگاه آزمایشگاه توزین و اندازه گیری

7120006 شامل شرکت خدمات بازرسی سیستم های امنیتی  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

7120008  شامل شرکت هایی می شود که بازرسی آب، نفت، گاز، آب فاضالب یا سایر خطوط لوله، اعم از  بازرسی و تعمیر خطوط لوله
اینکه این خطوط لوله روی سطح باشند، زیرزمینی یا زیر آب، برای اطمینان از سالم بودن یا 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120009  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت تست فنی وسایل نقلیه

7120011 شامل شرکت هایی می شود که آزمایش های شیمیایی و فیزیکی شمش های طال و فلزات  آزمایشگاه تست طال و فلزات گرانبها
گرانبها، سنگ معدن یا آلیاژهای آنها را برای تعیین محتوای طال یا سنگ های قیمتی، استحکام، 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120013  موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای شامل شرکت خدمات مهندسی بازرسی تاسیسات صنعتی

7120015 شامل آزمایشگاه هایی است که عمدتاً معاینات و اندازه گیری های مکانیکی، فیزیکی، الکتریکی  آزمایشگاه تست فیزیکی و مکانیکی
و نور را انجام می دهند. آنها همچنین اندازه گیری گرما و هدایت حرارتی، هرتز و غیره را انجام 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120016  شامل شرکت هایی می شود که دارای تخصص و مهارت های اساسی هستند که امکان بررسی  بازرسی علل آتش سوزی
علل را به درخواست مقامات رسمی یا شرکت های بیمه فراهم می کند، شامل شناسایی و 

 حرفه ای

7120017 شامل شرکت خدمات تست فونداسیون و شمع بندی  حرفه ای

7120018  حرفه ای شامل شرکت آزمایش تجهیزات فشار قوی میدان نفتی

7120019  شامل شرکت های متخصص در تأیید اصالت عالئم تجاری می شود. این شامل تشخیص تقلید،  خدمات تأیید عالمت تجاری
جعل و جعل و همچنین طرح ها و بسته های مورد استفاده در بازاریابی است.

 حرفه ای

7120020 شامل انجام آزمایشات، بدون ایجاد آسیب، بر روی مواد در حین جوشکاری، ساخت یا طول عمر  خدمات تست غیر مخرب
برای تشخیص عیوب به منظور جلوگیری از عیوب بیشتر، این آزمایش بر روی بدنه هواپیما، لوله 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120021  شامل شرکت هایی است که به عنوان نمایندگان سازمان ها و مقامات بین املللی عمل می کنند  گواهی انطباق برای محصوالت ساختمانی
که گواهی انطباق مواد و محصوالت مورد استفاده در ساختمان سازی را مطابق با 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120022  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای شامل شرکت خدمات صدور گواهی کیفیت و استاندارد.

7120023 آزمایشگاه کشاورزی  شامل شرکت های تخصصی انجام تحقیقات و تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی شیمیایی و 
بیولوژیکی برای توسعه کشاورزی، شامل، کنترل بیماری های گیاهی، آزمایش آب آبیاری، کشت 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

7120024  شامل شرکت هایی است که خدمات بازرسی سقف ها و سیستم های پشتیبانی داربست اعم از  بررسی سیستم های پشتیبانی سقف و داربست
خارجی یا داخلی از جمله بررسی و تایید طرح ها و نقشه های ساخت و ساز را با توجه به 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120028 شامل شرکت های متخصص در تشخیص غیر نفوذی شرایط ساختمان از طریق دوربین های  خدمات بازرسی ساختمان
مادون قرمز، که تغییرات دما و رطوبت پنهان در دیوارها را اندازه گیری می کند، همچنین برای 

 حرفه ای

7120029  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای شامل شرکت آزمایشگاه تست املاس و سنگ های قیمتی

7120030  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای شامل شرکت خدمات تست و بازرسی محیطی

7120031 شامل شرکت خدمات تست مقاومت در برابر آتش مواد  حرفه ای

7120032  شامل شرکت هایی است که وسایل حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مورد استفاده در  بازرسی تجهیزات حمل و نقل محصوالت و مواد
جابجایی مواد غذایی، آب آشامیدنی، حیوانات دام، حیوانات خانگی، شکارچیان، معرف های 

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120033 شامل شرکت خدمات صدور گواهینامه کیفیت و انطباق حالل  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7120034  حرفه ای شامل شرکت خدمات صدور گواهی انطباق وسایل نقلیه اصالح شده

7120036 شامل شرکت هایی است که در بازرسی فنی مهندسی برای افشای اثرات در تاسیسات مختلف  خدمات مهندسی بازرسی ساختمان و عمران
عمرانی (ساختمان های مختلف)، همچنین سازه های عمرانی زیرساخت ها مانند پل ها، جاده 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7120037  حرفه ای شامل شرکت خدمات تأیید دمای محیط های ذخیره سازی

7120038 (PTP) خدمات ارائه دهنده تست مهارت  مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای شامل سازمان

7120039  شامل شرکت هایی است که انواع تست های تضمین کیفیت را برای صنعت بازی ارائه می  خدمات تخصصی تضمین کیفیت بازی
دهند، از جمله خدمات تست عملکرد، تست گواهی سخت افزار، تست استرس و بار، تست کاربر 

 حرفه ای
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7210001  شامل شرکت های متخصص در انجام مطالعات و تحقیقات تجربی و توسعه ای در زمینه علوم  تحقیق و توسعه تجربی در علوم طبیعی
(ریاضی، فیزیک، نجوم، شیمی، زندگی، علوم زمین و غیره) و همچنین علوم پزشکی، داروسازی، 

 حرفه ای

7210002 از جمله شرکت هایی که مطالعات و تحقیقات فنی را در مورد آالینده های مؤثر بر عناصر  مشاوران و مطالعات محیطی
محیطی، عمدتاً هوا، آب و خاک و نحوه برخورد با اثرات بعدی و همچنین تعیین تکنیک ها و 

 حرفه ای

7210003  شامل مؤسسات، دانشگاهیان یا مراکزی است که به تشویق یا ترویج مسائل علمی و تحقیقات  تحقیقات و مطالعات دارویی
در زمینه فارماکولوژی و فناوری های پیشرفته آن می پردازند و آن را در تولید دارو و داروسازی و 

 حرفه ای

7210004 شامل انجام بررسی های ژئوفیزیکی و زمین شناسی توسط امواج صوتی برای تعیین پتانسیل  مطالعات و خدمات ژئوفیزیک و زمین شناسی
نفت، گاز و مواد معدنی در الیه های عمیق زمین است.

 حرفه ای

7210005  شامل انجام مشاوره و خدمات مهندسی در خصوص استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به ویژه  مشاوره مهندسی انرژی های تجدید پذیر
باد، امواج جزر و مد، انرژی خورشیدی، هیدروژن به عنوان جایگزینی پاک برای انرژی های 

 موافقة إدارة املباني (بلدية دبي) - الكترونية حرفه ای

7210009  شامل ارائه توسعه تجربی با هدف بهبود اساسی سیستم های هواپیما به منظور ارتقای ایمنی و  جنبه های تکنولوژیک توسعه هواپیما
حفظ سوخت و منابع، شامل هواپیماهای بال ثابت، هواپیماهای بدون سرنشین و هلیکوپترها 

مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7210012  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل شرکت توسعه سیستم های دفاعی و نظارتی

7210013  شامل ارائه مشاوره و ترسیم طرح های علمی و فناوری در خصوص تکنیک های نمک زدایی آب،  مشاوره علم و فناوری
نانوتکنولوژی، بهداشت، فناوری برق و همچنین مطالعه و تحلیل گزارش های ارائه شده توسط 

 حرفه ای

7210014 شامل مراکز شرکت مرکز تحقیقات دامپزشکی إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

 7210104  شامل مراکز یا مؤسسات تخصصی در انجام مطالعات و تحقیقات تجربی و توسعه ای در  توسعه سیستم های کنترل و فرماندهی
سیستم های ویژه کنترل، فرماندهی و کنترل است.

 حرفه ای

 7210105  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل تحقیق و توسعه تسلیحات و موشک های تهاجمی و تدافعی و سالح های مرتبط می باشد. توسعه فناوری موشک و تسلیحات

 7210108 شامل شرکت توسعه سیستم های ایمنی و حفاظت هواپیماهای نظامی  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

 7210133  شامل مراکز تحقیق، نوآوری و توسعه فناوری های نظامی برای استفاده توسط نیروهای مسلح،  تحقیق و توسعه فناوری نظامی
از جمله مهندسی تسلیحات در زمینه طراحی، توسعه و آزمایش سالح ها و سیستم های نظامی، 

 مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

7220002 شامل شرکت ها، مراکز یا مؤسسات متخصص در انجام مطالعات و تحقیقات تجربی و توسعه  تحقیق و توسعه تجربی در علوم اجتماعی
ای در زمینه علوم اجتماعی (اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، علوم حقوقی و غیره) و علوم 

 حرفه ای

7220007  شامل مراکز یا مؤسسات متخصص در انجام مطالعات دقیق و تحقیقات تجربی و توسعه ای در  تحقیق و توسعه فناوری های آموزشی
زمینه فناوری های یادگیری برای تنظیم دستورالعمل هایی برای ارتقای طراحی، ارزیابی و اجرای 

 حرفه ای

7220008 شامل انجمن برنامه رندر جایزه  حرفه ای

7220009  شامل شرکت هایی می شود که به علوم اسالمی اقتصاد اسالمی اشتغال دارند، زیرا در  تحقیقات و مطالعات اقتصاد اسالمی
دانشگاه ها و محافل دانشگاهی تدریس می شوند. هدف این مطالعات نظارت بر روندها، روش

 حرفه ای

7220010  حرفه ای شامل شرکت خدمات توسعه هوش مصنوعی

7220011 شامل شرکت خدمات تحقیقاتی صنعت بازی  حرفه ای

7310001  شامل شرکت هایی است که محصوالت و خدمات مشتریان را از طریق ایجاد و درج تبلیغات در  بنگاه تبلیغاتی
رسانه های مختلف از جمله مجالت منتشر شده، روزنامه ها، نشریات، تبلیغات بیرونی در 

 تجاری

7310003 شامل آثار هنری، تصاویر، پیام های چند کلمه ای طراحی شده بر روی بنرهایی است که با  خدمات تبلیغات هوایی
هواپیما در سفرهای کوتاه در ارتفاعات و مسیرهای مجاز توسط مقامات مسئول ترافیک هوایی 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

7310004  شامل طراحی خالقانه و ایجاد هدایای تبلیغاتی است که توسط نهادهای تجاری برای تبلیغ خود  آماده سازی هدایای تبلیغاتی
و محصوالت استفاده می شود، از جمله هدایایی مانند خودکار، دفتر خاطرات، مدال های یادبود 

 حرفه ای

7310005  شامل توزیع مواد تبلیغاتی مانند جزوه ها، کاتالوگ ها، پوسترها و هدایا، عالوه بر توزیع نمونه  توزیع مواد و نمونه های تبلیغاتی
هایی از محصوالتی است که یک شرکت تولید می کند و در مناقصه تبلیغ می کند.

 حرفه ای

7310006 شامل شرکت هایی می شود که در زمینه طراحی، ایجاد تبلیغات تجاری برای نمایش در رسانه  طراحی و تولید تبلیغات
های چاپی مانند روزنامه، مجله، نشریات و همچنین قرار دادن در رادیو، تلویزیون، اینترنت و 

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

7310010  شامل ایجاد و قرار دادن تبلیغات در ساختار تبلیغاتی در فضای باز که در مناطق پرتردد مانند  تبلیغات بیلبورد
کنار جاده

 کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای

7310014  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل ایجاد و درج آگهی در روزنامه ها، مجالت، مجالت مختلف منتشر شده است. آگهی های روزنامه

7310017 شامل ارائه مشاوره به سازمان های تبلیغاتی در خصوص ایجاد کمپین های تبلیغاتی و قرار  تحقیقات و مشاوره های تبلیغاتی
دادن چنین تبلیغاتی در نشریات به منظور تشویق و ترغیب رفتار مصرف کننده در رابطه با یک 

 حرفه ای

7310021  حرفه ای شامل شرکت بازاریابی فناوری گاز طبیعی

7310023  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای شامل شرکت بازاریابی رویدادهای ورزشی

7310024 ارتقای اوراق بهادار خارجی  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای شامل شرکت

7310026  شامل شرکت هایی می شود که به دنبال ارائه خدمات تبلیغاتی برای بازاریابی و تبلیغ  خدمات تبلیغاتی از طریق وب سایت ها
محصوالت مختلف از طریق حساب های کاربری خود در رسانه های اجتماعی یا از طریق 

 موافقة املجلس الوطنی لإلعالم تجاری

7310027 شامل تولیدکنندگان بیمه ای که با جذب اشخاص حقیقی یا حقوقی برای آشنایی با شرکتی که  بازاریابی محصوالت بیمه ای
در آن کار می کنند، خدمات و پیشنهادات آن به بازاریابی بیمه نامه ها اشتغال دارند، باید با 

 مطلوب موافقة املصرف املرکزی تجاری

7310028  كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای شامل شرکت ارتقاء اوراق بهادار و محصوالت مالی

7320001 شامل ارائه تحقیقات و مشاوره به کسب و کارها برای دستیابی به مزیت رقابتی در بازار و به  تحقیقات بازاریابی و مشاوره
دست آوردن نتایجی است که به بازاریابی و افزایش فروش کمک می کند، شامل دانسنت 

 حرفه ای

7320002  حرفه ای شامل شرکت مدیریت بازاریابی

7320003 شامل شرکت مشاوره خدمات آماری  حرفه ای

7320004 شامل شرکت خدمات نظرسنجی افکار عمومی  مركز دبي لإلحصاء حرفه ای

7320005 شامل شرکت خدمات برندینگ  حرفه ای

7410001  شامل مغازه هایی است که مد و لباس برای مردان، زنان و کودکان، از جمله کت و شلوارهای  طراحی مد
متحدالشکل برای پرسنل ارگان های رسمی طراحی می کنند.

 حرفه ای

7410002  حرفه ای شامل طراحی مدل طراحی جواهرات

7410003 شامل تهیه اسکیس اولیه و یا نقشه برای اشیاء مختلف اعم از طراحی داخلی، طراحی باغات و  خدمات طراحی
حوضه ها می باشد که این گونه کارها باید توسط شرکت های تخصصی اجرا شود.

 حرفه ای

7410004  شامل شرکت هایی است که در هنر نوشنت از طریق حروف دستی برای تولید انواع نوشته های  خوشنویسان و نقاشان
هنری مانند گواهی نامه، دعوت نامه، پاکت نامه، برند تجاری و لوگو فعالیت می کنند، شامل 

 حرفه ای

7420001 شامل عکاسی در استودیوهای تخصصی یا در مکان برای تولید تصاویر برای اهداف تجاری  تولید عکس های تجاری
مختلف مانند مستندهای مطبوعاتی، نمایش مد، اقالم توریستی، تصاویر آژانس های تبلیغاتی، و 

 حرفه ای

7420002  شامل استفاده از تصویربرداری سه بعدی و اسکن لیزری برای بازتولید اشیاء به بیرون، یا به  تولید مدل ها با اسکن لیزری سه بعدی
دست آوردن داده برای ساخت مدل های دیجیتالی اندازه اشیا، به منظور استفاده در طیف 

 حرفه ای

7420003 شامل شرکت هایی می شود که برای مقاصد شخصی، اعم از داخل یا خارج از آتلیه های  خدمات عکاسی
خصوصی، عکس تولید می کنند، مانند تولید عکس های شخصی، همچنین عکاسی از عروسی 

 حرفه ای

7420005  شامل شرکت هایی می شود که فیلمبرداری از مجالس عروسی شخصی، مراسم افتتاحیه  فیلمبرداری مهمانی ها و رویدادها
رسمی، نمایشگاه ها و غیره را انجام می دهند.

 حرفه ای

7420008  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل شرکت خدمات عکاسی هوایی

7420009 شامل آزمایشگاه پردازش عکس ها و تصاویر متحرک  حرفه ای

7420010  شامل تصویربرداری چند بعدی (دو یا سه بعدی) یا تصویربرداری هولوگرام با استفاده از  تولید تصاویر چند بعدی (هولوگرام)
فناوری پیشرفته به

 حرفه ای

7420013  حرفه ای شامل شرکت خدمات عکاسی زیر آب

7490001 شامل شرکتهای متخصص در بررسی و تخمین اموال منقول مانند کاالها، ماشین آالت، تجهیزات  خدمات نقشه برداری و ارزیابی
و اثاثیه برای مقاصد مختلف، برای برگزاری مزایده عمومی، بنا به درخواست طرفین دعوا یا به 

 حرفه ای
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7490002  شامل شرکت هایی است که در بازرسی کشتی ها، کشتی ها، قایق ها، قایق ها و سایر وسایل  بازرسی شناورها
حمل و نقل دریایی به منظور تعیین ارزش، سن تولید، نوع و حجم وزن محموله قابل حمل، برای 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

7490003 هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل سازمان خدمات طبقه بندی هواپیما

7490004 شامل شرکت خدمات توزین و اندازه گیری  حرفه ای

7490005  شامل دفاتر تخصصی است که به ارائه ترجمه کتبی اسناد و متون با محتوای عمومی یا متون  ترجمه حقوقی
خاص و حرفه ای مانند قراردادهای تجاری، متون حقوقی، بازرگانی، فنی و علمی اشتغال دارند. 

 کتاب من وزارة العدل حرفه ای

7490006  کتاب من املجلس الوطنی لإلعالم حرفه ای شامل برنامه خدمات زیرنویس و دوبله مواد بصری

7490008 شامل شرکت هایی می شود که آزمایش های زیر آب خطوط لوله، بنت یا سایر کاربردهای علمی  خدمات غواصی
یا عملی را انجام می دهند. فعالیت هر یک از این شرکتها باید محدود به خدمات مذکور باشد و 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

7490009  شامل ارائه شناگران واجد شرایط، آموزش دیده و دارای گواهینامه برای کار به عنوان امدادگر  خدمات نجات غریق
شناگران، خواه در استخرها، سواحل یا پارک های آبی است.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

7490011  شامل شرکتهایی است که از طرف اداره زمین مجاز به انجام ثبت معامالت امالک از طریق  متولی ثبت امالک
سیستم کامپیوتری می باشد، شامل قراردادهای خرید و فروش، رهن ملک، اجاره، حق انتفاع بین 

سهم شرکای ملی نباید  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
کمتر از 70٪ باشد - 

7490012  شامل دفاتری است که ترجمه ساده ای برای نامه ها و مکاتبات شخصی و تجاری معمولی و  خدمات ترجمه، ویرایش و تصحیح
همچنین ویرایش و تصحیح نوشته های عربی و انگلیسی برای تصحیح غلط های امالیی و 

 حرفه ای

7490014 شامل دفاتر متخصص در ارائه مشاوره و خدمات به متقاضیان مهاجرت، اعم از مهاجرت کاری،  خدمات مهاجرت
سرمایه گذاری یا اتحاد مجدد خانواده در خارج از کشور، مشروط بر اینکه قوانین و مقررات 

 حرفه ای

7490015  شامل شرکت هایی است که خدمات ترویجی را از نظر تاریخ کاشت، کوددهی، روش های کنترل  خدمات ترویج کشاورزی
آفات، مراقبت و نگهداری از روش های تولید کشاورزی و سایر خدمات ترویجی به مردم ارائه می 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

7490016 شامل سازمان خدمات طبقه بندی کشتی  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

7490017  شامل ارائه مشاوره ها و مطالعات امنیتی، ارائه راهکارهای امنیتی و فنی برای اطمینان از  مشاوره های امنیتی
ایمنی ساختمان ها و تأسیسات، همچنین مشاوره در مورد طراحی و تعیین مشخصات فنی

 یشمل تقدیم االستشارات األمنیة و 
إعداد الدراسات والبحوث وتقدیم 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية

7490018 شامل شرکت هایی است که مشاوره و تحقیقات مربوط به امکان سنجی اقتصادی کشاورزی،  تحقیقات و مشاوره کشاورزی
احیای زمین و آبیاری، توسعه پروژه های کشاورزی، پرورش طیور حیوانی را ارائه می دهند.

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

7490019  شامل شرکت هایی است که از طرف اداره زمین مجاز به ارائه خدمات امالک از طریق سیستم  متولی خدمات امالک و مستغالت
کامپیوتری هستند، شامل ثبت قراردادهای اجاره در ایجاری، ثبت نام در دوره های آموزشی، 

 سهم شرکای ملی نباید  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای
کمتر از 51٪ باشد - 

7490020 شامل ارائه مشاوره و راهنمایی برای کمک به مراجعان برای تبدیل شدن از سبک زندگی کم  مربیگری سبک زندگی
تحرک به سالم تر و فعال تر، به منظور دستیابی به اهداف شخصی یا حرفه ای خاص در تالش 

 حرفه ای

7490022  حرفه ای شامل شرکت خدمات محلی سازی بازی

7490101 شامل شرکت هایی می شود که به نمایندگی از دیگران به انتخاب و خرید کاال می پردازند که  خدمات خرید شخصی
زمان کافی یا تمایل کافی برای انجام خرید را ندارند.

 حرفه ای

7500001 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای یک مرکز بهداشتی درمانی به حیوانات و پرندگان مراقبت بیمارستان دامپزشکی

7500002 إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای شامل کلینیک کلینیک دامپزشکی

7500003  شامل آزمایشگاه هایی است که در تجزیه و تحلیل دامپزشکی و همچنین ارائه گزارش های فنی  آزمایشگاه دامپزشکی
تخصص دارند.

 مركز اإلمارات العاملي لإلعتماد حرفه ای

7500004 شامل مؤسسات مجاز وزارت کشاورزی و شیالت برای انجام قرنطینه حیوانات، به منظور  خدمات قرنطینه دامپزشکی
جلوگیری از ورود حیوانات ناقل بیماری های خطرناک برای انسان و حیوانات، نقش آنها شامل 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

7500005  شامل ارائه توانبخشی به حیوانات و اسب ها و تحریک حرکات بدن و بهبود توانایی ها برای  فیزیوتراپی حیوانات
انجام عملکردهای بدن از طریق استفاده از ماساژ، کشش، تحریک عضالت و تمرینات دستکاری 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

7500006 شامل ارائه مشاوره و مطالعات امکان سنجی فنی در مورد چگونگی راه اندازی مزارع مرغ،  مشاور دامپزشکی
لبنیات و ماهی، کشتارگاه ها، قرنطینه ها، کلینیک ها، اطالع رسانی به مقامات محلی در مورد 

 حرفه ای

7500007 شامل کلینیک های دامپزشکی درگیر در مشاوره رفتار حیوانات برای حیوانات خانگی و مزرعه،  مشاور آداب و رفتار حیوانات
برای حل مشکالت رفتاری، مانند پرخاشگری، اضطراب، ترس ها و فوبیا. درمان این مشکالت به 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

7710001  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت اجاره اتومبیل

7710002  شامل اجاره وسایل نقلیه سنگین یا متوسط بدون راننده برای استفاده در جابجایی مواد اولیه و  اجاره وسایل حمل و نقل
کاال می باشد.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710003 شامل اجاره، بدون راننده، اتوبوس و سایر وسایل حمل و نقل عمومی یا از طریق اجاره شخصی  اجاره اتوبوس
برای مدت کوتاه یا از طریق قراردادهای طوالنی مدت با مدارس برای انتقال دانش آموزان یا با 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710004  شامل اجاره وسایل نقلیه به افرادی که تحت آزمایش رانندگی توسط بخش ترافیک قرار می  اجاره خودروهای تست رانندگی
گیرند، این خودروها باید به طور خاص برای برآورده کردن الزامات ایمنی مجهز شوند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710005  شامل اجاره ماشین های مسابقه ای مختلف بدون راننده است تا منحصراً به مسیرهای مسابقه  اجاره اتومبیل های مسابقه ای
محدود شود.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710006  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل اجاره مخازن گاز مایع قابل حمل می باشد. اجاره مخازن گاز مایع

7710007 شامل شرکت اجاره خودروهای تخصصی  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710008  شامل شرکت هایی است که در اجاره کامیون برای حمل و نقل وسیله نقلیه موتوری بدون راننده  اجاره کامیون های حمل و نقل موتوری
و طبق سفارش فعالیت می کنند.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710009  شامل شرکت هایی است که در اجاره کامیون های یخچال دار بدون راننده برای حمل بارهای  اجاره کامیون یخچال
فاسد شدنی مانند میوه ها، سبزیجات، گوشت ها، ماهی ها، داروها، مواد پزشکی یا هر گونه 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710010 شامل شرکت اجاره کامیون زباله  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710012  حرفه ای شامل شرکت هایی می شود که آمبوالنس های بدون راننده اجاره می کنند. اجاره آمبوالنس

7710013  شامل شرکت هایی می شود که وسایل نقلیه را ساعتی از طریق رسانه های الکترونیکی، برنامه  اجاره خودرو ساعتی
های هوشمند اجاره می کنند، شرکت وسایل نقلیه خود را در مکان های مناسب در سراسر دبی 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710014 شامل شرکت اجاره وسایل نقلیه فاضالب و زهکشی  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710015  استفاده از برنامه های هوشمند رسانه های الکترونیکی یا هر 
وسیله دیگری برای اجاره وسایل نقلیه

 شامل شرکت هایی می شود که توسط RTA مجاز به ارائه خدمات اجاره از طریق تماس، رسانه 
های الکترونیکی، برنامه های هوشمند یا هر وسیله دیگری هستند، شامل سازماندهی رزرو، 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

7710016  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت اجاره ون موبایل

7721001  تجاری شامل شرکت اجاره تجهیزات تفریحی و ورزشی

7721002 شامل اجاره وسایل سواری و بازی برای کودکان از جمله تاب، سرسره، مدل خانه و هواپیما، چه  بازی
از مواد جامد و ایمن یا از وسایل باد شونده، همچنین، گهواره، صندلی، تخت نوزاد، واکر، 

 تجاری

7721004  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل شرکت اجاره دوچرخه

7721006  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری شامل اجاره شناورهای شخصی با استفاده از فعالیت های تفریحی آبی و ورزش است. اجاره جت اسکی

7729001  شامل ارائه اجاره لباس و لباس برای مردان، زنان و کودکان، اعم از تاریخی یا معاصر یا برای  اجاره لباس، کفش و اقالم شخصی
باملاسکه کردن، همچنین کفش، اقالم چرمی، کاله و کمربند و سایر اقالم شخصی.

 تجاری

7729002 شامل اجاره مبلمان به دیگران برای مدت زمان محدود، شامل مبلمان منزل، اداری و مدرسه و  اجاره مبلمان
همچنین تخت و صندلی های استراحتی برای قرار دادن در فرودگاه ها و مراکز خرید، همچنین 

 تجاری

7729003  شامل اجاره و اجاره پتوهای خانگی، ملحفه، روتختی، روکش مبلمان، روتختی، حوله، بالش،  پتو، حوله و ملحفه اجاره ای
کوسن و روکش و محصوالت مشابه می باشد.

 تجاری

7729004  شامل مغازه هایی می شود که فعالیت آنها بر اساس اجاره لوازم برقی و الکترونیکی مانند اجاق  اجاره لوازم برقی و الکترونیکی
گاز، اجاق گاز، دستگاه های سمعی و بصری و لوازم ضبط مربوطه، و همچنین یخچال، ماشین 

 تجاری

7729006  تجارت حرفه ای شامل اجاره و اجاره گردنبند املاس، دستبند، گوشواره، ساعت. اجاره جواهرات

7729007 شامل شرکت هایی است که انواع خاصی از چرخ دستی های بازی دستی و خودکار را برای  کرایه چرخ دستی کودکان
کودکان زیر شش سال ارائه می کنند. چنین چرخ دستی هایی برای کرایه توسط والدینی که 

 تجاری

7729008  شامل اجاره چادرهای کوچک برای سواحل و پیک نیک، همچنین چادرهای بزرگ برای پذیرایی از  اجاره چادر
جشن ها و رویدادهایی مانند جشن های عروسی، نمایشگاه ها و کنفرانس ها، شامل تهیه 

 تجاری
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7729009  شامل اجاره ابزار و لوازمی است که برای سفرها، پیک نیک ها و کمپینگ ها استفاده می شود،  اجاره لوازم کمپینگ
مانند چادر، ابزار روشنایی، ظروف نگهداری غذا و نوشیدنی، کتانی و سایر لوازم کمپینگ که 

 حرفه ای

7729010  شامل اجاره آالت موسیقی الکترونیکی و معمولی مانند سازهای زهی، بادی و کوبه ای، پیپ،  اجاره آالت موسیقی
آکاردئون، ارگ است.

 تجاری

7729011 شامل اجاره آثار هنری متمایز مانند نقاشی، مجسمه، عکس، آثار صنایع دستی، شاهکارها به  اجاره نقاشی و آثار هنری
گالری های هنری، نمایشگاه ها، موزه ها و غیره

 تجاری

7730001  شامل اجاره و اجاره وسایل نقلیه سه یا چهار چرخ که با بنزین کار می کنند و برای تفریح و  اجاره کارت های آف رود
ورزش استفاده می شوند.

 تجاری

7730002  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت اجاره موتور سیکلت

7730003  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل شرکت اجاره خزانه های سپرده ایمنی

7730004 شامل اجاره و اجاره ماشین آالت و تجهیزات سنگین و صنعتی مورد استفاده برای جابجایی،  اجاره ماشین آالت و تجهیزات سبک و سنگین
تبرید، تصفیه هوا، برش و شکل دهی فلزات، فرآوری مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو، تولید 

 تجاری

7730005  شامل اجاره و اجاره تجهیزات برای استخراج مواد معدنی به صورت طبیعی، شامل استخراج  اجاره تجهیزات و ماشین آالت استخراج و حفاری
نفت خام و گاز طبیعی و همچنین استخراج معادن و معادن می شود.

 تجاری

7730006 شامل شرکت اجاره تجهیزات فیلمبرداری و تولید فیلم  تجاری

7730008  شامل اجاره و اجاره پمپ برای پمپاژ آب و مایعات، موتورها و ماشین آالت برای کشتی ها، قایق  اجاره پمپ، موتور و ژنراتور
ها، وسایل نقلیه، همچنین ماشین آالت برای عملیات صنعتی، ژنراتورهایی که انرژی الکتریکی را 

 تجاری

7730009 شامل اجاره تجهیزات ساختمانی و ساختمانی برای گودبرداری، پرکردن، تخریب، تسطیح خاک،  اجاره تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی
سنگفرش جاده، تجهیزات و ماشین آالت اختالط سیمان و همچنین جرثقیل، آسانسور و باالبر 

 تجاری

7730010  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل شرکت اجاره تجهیزات بارگیری، باالبری و ساخت و ساز با چرخ و موتور

7730011  شامل اجاره قاب های موقت لوله های فلزی یا مواد دیگر که برای حمایت از افراد و مصالح در  اجاره داربست
ساخت و ساز یا تعمیر ساختمان ها استفاده می شود.

 تجاری

7730012 شامل اجاره و اجاره تجهیزات و سیستم های مورد استفاده در شبکه های مخابراتی ثابت و  اجاره تجهیزات مخابراتی
سیار، از جمله صرافی ها، تابلوهای سوئیچ مرکزی و مینی سوئیچ بردهای واقع در مجتمع های 

 موافقة هیئة تنظیم اإلتصاالت - الكترونية تجاری

7730014  شامل اجاره و اجاره ماشین آالت و تجهیزاتی است که عموماً توسط صنایعی مانند موتورها و  اجاره تجهیزات و ماشین آالت صنایع تبدیلی
توربین ها، ماشین آالت، تجهیزات معدنی و میدان نفتی، تجهیزات اندازه گیری و کنترل استفاده 

 تجاری

7730016  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری شامل شرکت منشور کشتی

7730018  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری شامل شرکت منشور بارج و یدک کش

7730020 اجاره هواپیما و ملزومات هیئة دبی للطیران املدنی تجاری شامل شرکت

7730022 هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل بهره برداری و اجاره چترهای موتوری (پاراموتورها) برای تفریح و تبلیغات عملیات پاراموتورها

7730024  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای شامل اجاره کاروان اجاره کاروان ها

7730025  شامل اجاره و اجاره کانتینرهای با ابعاد مختلف برای نگهداری و انتقال بار از یک روش حمل و  اجاره کانتینرهای بار
نقل به دیگری با کشتی، هوایی، ریلی و کامیون های نیمه تریلر می باشد.

 تجاری

7730026 شامل اجاره و اجاره ماشین آالت کشاورزی برای آماده سازی خاک، کاشت یا کود دهی، شخم  اجاره تجهیزات و ماشین آالت کشاورزی
زدن، پخش کود، بذرکاری، چمن زنی، جور کن، شیردوش، سم پاش، طیور و زنبورداری است.

 تجاری

7730029  شامل اجاره تجهیزات اداری بدون در نظر گرفنت کاربرد آنها مانند تجهیزات حسابداری، ماشین  اجاره ماشین آالت حسابداری و اداری
تحریر، دستگاه فتوکپی، مجموعه کامپیوتر، واژه پرداز، تجهیزات عکاسی میکروفیلم و ... می 

 تجاری

7730031  شامل اجاره تجهیزات پزشکی استفاده شده از امکانات پزشکی و همچنین وسایل سبک مورد  اجاره تجهیزات پزشکی
نیاز متخصصان پزشکی که خدمات مراقبت های بهداشتی در منزل را انجام می دهند مانند 

 تجاری

7730032  شامل غالف های مجهز با تخت برای خواب یا استراحت و پیشنهاد برای اجاره کوتاه مدت در  اجاره کابین خواب
مکان هایی که مردم باید کمی بیشتر منتظر بمانند، مانند مناطق ترانسفر فرودگاه ها یا در مراکز 

 تجاری

7730033 شامل اجاره و اجاره تجهیزات و کمپرسورهای گاز پزشکی می باشد اجاره کمپرسور گاز پزشکی  تجاری

7730034  شامل شرکت هایی می شود که تلفن همراه را برای مدت کوتاهی بدون استفاده از تماس و  اجاره گوشی موبایل
سیستم ارتباطی اجاره می کنند.

 تجاری

7730035  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری شامل اجاره دوچرخه های برقی با دو یا چند چرخ می شود، اسکوتر برقی در کار نیست. اجاره دوچرخه برقی

7730039  تجاری شامل شرکت اجاره تجهیزات آشپزخانه

7730040  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری شامل شرکت اجاره تجهیزات امنیتی

7730041 شامل اجاره و اجاره پانل ها و دال های خورشیدی سیستم های انرژی (فتوولتائیک) نصب شده  اجاره سیستم های انرژی خورشیدی
در باال و نمای ساختمان های مسکونی و تجاری و یا روی زمین برای تولید برق برای استفاده در 

 تجاری

7730042  شامل اجاره و اجاره تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در آزمایش، بررسی و بازرسی  اجاره تجهیزات تست
ساخت و ساز پروژه های مهندسی عمران، تجهیزات دریایی و صنعتی، وسایل نقلیه و وسایل 

 تجاری

7730044  شامل فروش مجدد غرفه ها و تجهیزات ضدعفونی کننده ای است که در مکان های مختلف برای  اجاره غرفه های ضد عفونی و تجهیزات
ضدعفونی کردن کلیه افراد و وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منطقه نصب شده اند.

 تجاری

7730046 شامل اجاره ربات اجاره ربات ها و ماشین های هوشمند  حرفه ای

7730047  شامل اجاره و اجاره باتری های موبایل برای ذخیره انرژی تولید شده که بر روی پشت بام و  اجاره باتری
نمای ساختمان های مسکونی و تجاری و یا سطح زمین کارگاه های ساختمانی نصب می شود 

 حرفه ای

7730101  تجاری شامل شرکت خدمات اجاره و بازیابی سبدهای خرید

7730102 شامل شرکت اجاره موتور سیکلت های خارج از جاده  کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

7730103  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية تجاری شامل شرکت اجاره تجهیزات ورزش های آبی

7730104  شامل اجاره اسکوترهای برقی دو یا سه چرخ مجهز به موتور الکتریکی برای تولید نیرو و بدون  اجاره اسکوتر برقی
صندلی می باشد.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت تجاری

7740001 شامل شرکت های متخصص در مدیریت و ترویج مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی ثبت  حق ثبت اختراع و مدیریت حقوق مالکیت معنوی
اختراع، پس از اخذ وکالت از مالک، از جمله خرید، مالکیت و فروش این گونه حقوق و همچنین 

 حرفه ای

7810001  شامل دفاتر استخدام متخصص در جذب نیروی انسانی برای شرکت ها، موسسات و افراد و  خدمات دفتر کارگزاری استخدام نیروی کار
انجام مراحل الزم برای صدور ویزای آنها.

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

7810002  شامل استخدام کنندگان شخص ثالث متخصص در لیست مشاغل خالی و ارجاع یا قرار دادن  خدمات دفتر کارگزاری استخدام
متقاضیان برای استخدام می شود.

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

7810003 شامل دفاتر متخصص در تامین نیروی انسانی برای مراکز درمانی دولتی و خصوصی می باشد  تامین نیروی انسانی پزشکی
که این دفاتر برای افراد ذیربط حمایت مالی را انجام می دهند، این دفاتر برای انجام این فعالیت 

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

7820001  شامل شرکت های تخصصی می شود که به طور موقت متخصصان مختلف را به دیگران عرضه  عرضه نیروی کار بر اساس تقاضا (استخدام موقت)
می کنند

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

7820002  شامل مراکز تدبیری است که به تامین کارگران خانگی برای خانوارها و انجام اقدامات الزم  مرکز خدمات کارگران خانگی تدبیر
برای آوردن آنها و همچنین تامین کارگران برای مراقبت یا خدمات رسانی به میهمانان در 

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

7820003 شامل شرکت خدمات فریلنسرها  املكتب التنفيذي حرفه ای

7911004  شامل هر شخصی است که بلیط هواپیما سفرهای خروجی را می فروشد و خدمات مرتبط از  آژانس مسافرتی
جمله اقامت، ویزا، سازماندهی تورها و حمل و نقل را به اضافه فروش برنامه های توریستی 

هیئة دبی للطیران املدنی گردشگری

7911009 شامل ارائه سفرهای فضایی سرنشین دار، یا اقامت انسان برای مدت طوالنی در فضا، یا  خدمات پرواز فضایی سرنشین دار
ساخنت یا استفاده از تأسیسات در فضا، یا بر روی سطح اجرام آسمانی به طور دائم یا موقت، 

 مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء حرفه ای

7912002  شامل دفاتری است که حج (زیارت) و عمره عتبات عالیات را برگزار می کنند، اقدامات الزم و  برگزاری حج و عمره
تماس های الزم برای سفر و هتل و رزرو اقامتگاه را انجام می دهند و در طول اقامت زائران را 

 مطلوب موافقة الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف تجاری

7912003  شامل شرکت هایی می شود که تورهای سافاری شاهین را در داخل و خارج از امارات برگزار  خدمات تور شاهینی
می کنند که شامل انجام هماهنگی ها و تماس با مقامات ذیصالح به منظور ترتیب سفر و اقامت، 

 حرفه ای

7912004 شامل شرکت در بوند تور اپراتور  گردشگری

7912005  شامل شرکت هایی است که برنامه های توریستی را در خارج از کشور از طریق آژانس های  مجری تورهای خارج از کشور
مسافرتی و گردشگری سازماندهی و به فروش می رسانند.

 گردشگری
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7912006  شامل سازماندهی تورهای داخلی و خارجی برای دانش آموزان به منظور ارتقای مهارت ها و  برگزاری تورهای آموزشی و تفریحی
ایجاد انگیزه رقابت بین آنها از طریق انجام بازی ها و مسابقات و آزمون ها است، همچنین 

 حرفه ای

7912007  شامل شرکت هایی است که در سازماندهی گردشگران برای تماشای حیوانات وحشی و لذت  سفرهای سافاری و سازمان دهنده شکار خصوصی
بردن از طبیعت و همچنین تمرین شکار فعالیت می کنند، شامل تهیه تمام لوازم در فضای باز، 

 حرفه ای

7990001 فروش بلیط رویدادهای ورزشی و تفریحی  حرفه ای شامل شرکت

7990003  حرفه ای شامل شرکت خدمات راهنمای گردشگری

8010001  شامل ارائه مهمانی ها و رویدادهای دیگر با نگهبانان برای مراقبت از جنبه های امنیتی،  خدمات محافظ و محافظ رویداد
سازماندهی بازدیدکنندگان و حفظ نظم و همچنین ارائه نگهبانی خصوصی به افراد است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8010002 شامل ارائه خدمات حمل و نقل برای حمل پول، فلزات گرانبها مانند طال، نقره، جواهرات، عتیقه  خدمات حمل و نقل پول و اشیاء با ارزش
جات شاهکار و غیره است.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية تجاری

8010012  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل آموزش سگ آموزش سگ های امنیتی

8010013  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل ارائه خدمات نگهبانی تأسیسات و ساختمانهای مسکونی و تجاری می باشد. خدمات گارد امنیت عمومی

8010015  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل ارائه پرسنل امنیتی دریایی آموزش دیده برای استفاده از سالح گرم است. خدمات امنیت دریایی

8010017  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل ارائه خدمات نگهبانی از اماکن و رویدادهای ورزشی است. خدمات نگهبانی باشگاه های ورزشی

8010101  شامل شرکت هایی می شود که خدمات امنیتی را برای امالک خود ارائه می دهند، آنها نه می  خدمات نگهبانی امنیت تاسیسات توریستی
توانند چنین خدماتی را به مردم و نه به شرکت های دیگر ارائه دهند.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8020001 شامل تجهیز وسایل نقلیه با سیستم های ردیابی و همچنین نظارت بر مشترکین توسط دستگاه  خدمات سیستم های ردیابی وسایل نقلیه
های خاص.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8020002  شامل دریافت و نظارت بر زنگ دزدی و حمله توهین آمیز یا اورژانس پزشکی و ارائه کمک های  خدمات کنترل امنیتی
الزم به مشترکین یا اطالع رسانی به مقامات مربوطه، همچنین ارائه دوربین نظارت بر مکان 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8020101  شامل ارائه خدماتی است که بتواند امکانات را در برابر نفوذهای فنی مختلف ایمن کند و  خدمات نظرسنجی فنی
همچنین ارزیابی تهدیدات و ارائه راهکارهایی را در این زمینه ارائه دهد.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8020102  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل ایجاد ارتباط بین ایستگاه های مرکزی هشدار امنیتی و تجهیزات جانبی است. خدمات پیوند ایستگاه مرکزی

8030002 شامل انجام بررسی سوانح رانندگی جزئی توسط کارشناس قسم خورده از طرف سازمان  خدمات بازرسی حوادث جزئی ترافیکی
راهداری و حمل و نقل جاده ای، وظیفه وی ارزیابی خسارات، نشان دادن مسئولیت هر یک از 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8110001  شامل شرکت هایی است که دربان شخصی را برای خدمت به مهمانان یک ساختمان آپارتمان،  خدمات دربان
هتل یا ساختمان اداری ارائه می دهند، خدمات شامل درخواست های اطالعاتی، تنظیم رزرو 

 حرفه ای

8121001 شامل شرکت خدمات نظافت ساختمان  حرفه ای

8121002  حرفه ای شامل شرکت خدمات نظافت مخازن و ظروف

8121003  شامل شرکت هایی می شود که کنترل انواع آفات مانند پشه ها، مگس ها و جوندگان را در  خدمات کنترل آفات بهداشت عمومی
تاسیسات مسکونی و خدمات عمومی انجام می دهند.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

8121004 شامل شرکت خدمات ضد عفونی و استریلیزاسیون  حرفه ای

8129005 هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل نظافت دستی و مکانیکی باند و جاده می باشد. خدمات نظافت باند فرودگاه

8129006 هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای شامل خدمات نظافت داخلی و خارجی هواپیما و جمع آوری و دفع زباله کابین هواپیما. خدمات نظافت هواپیما

8129007  شامل تمیز کردن داخلی و خارجی قایق بادبانی، شامل صاف کردن و صیقل دادن، ترمیم و  خدمات نظافت قایق بادبانی
پرداخت فلز، درخشان کردن و روغن کاری چوب ساج، تمیز کردن و صیقل دادن محفظه 

 موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای

8129009  إدارة النفایات (بلدیة دبی) حرفه ای ارائه خدمات نظافت عمومی کلیه خیابان ها، مسیرها و بازارها با وسایل دستی یا مکانیکی. خدمات نظافت خیابان

8129010 خدمات نظافت تابلوهای تبلیغاتی  حرفه ای شامل تابلوهای نظافتی نصب شده در خیابان ها و جاده ها.

8129011  شامل استفاده از یخ خشک برای حذف بقایای کارخانه ها و تجهیزات صنعتی می شود، زیرا  تمیز کردن انفجار یخ خشک
تمیز کردن را می توان بدون نیاز به جدا کردن دستگاه انجام داد، این یک جایگزین سازگار با 

 حرفه ای

8130002  مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت کارهای باغبانی و تعمیر و نگهداری

8130003 شامل شرکت هایی می شود که زمین های گلف را با اعمال مشخصات فنی مانند ارتفاعات و  کار و نگهداری زمین های گلف و زمین های بازی فوتبال
پستی ها، باندهای آبی برای جلوگیری از سنگرها، همچنین اندازه و تعداد سوراخ های مورد 

 مطلوب موافقة إدارة الزراعة والري – بلدية دبي حرفه ای

8130004  حرفه ای شامل شرکت خدمات مراقبت از امالک مسکونی

8130005  حرفه ای شامل شرکت خدمات باغبانی منزل

8211001 شامل مدیریت هتل های تحت مالکیت دیگران و دارای مجوز از مراجع ذیصالح، شامل، تامین  مدیریت هتل
پرسنلی که وظایف و مسئولیت ها را انجام می دهند، مشروط بر رعایت قوانین و مقررات جاری.

 حرفه ای

8211002  شامل اداره تئاترها و سینماهای متعلق به دیگران و دارای مجوز از مراجع ذیصالح با رعایت  مدیریت تئاتر و سینما
قوانین و مقررات جاری می باشد.

 حرفه ای

8211004  شامل ارائه مشاوره و کمک و همچنین نظارت و مدیریت رستوران ها و کافی شاپ های متعلق به  مدیریت رستوران ها
دیگران و دارای مجوز از مراجع ذیصالح می باشد، طبق قوانین و مقررات جاری، این شرکت ها 

 حرفه ای

8211010 شامل ارائه مشاوره و کمک و همچنین نظارت و مدیریت تأسیسات متعلق به دیگران و دارای مجوز  خدمات مدیریت نهادهای تجاری
از مراجع ذیصالح از قبیل باشگاه ها، پارک ها، خصوصی، بیمارستان ها، تأسیسات صنعتی و 

 حرفه ای

8211011  شامل شرکت هایی است که به عنوان هماهنگ کننده بین شرکت های بیمه، فروشندگان  مدیریت گارانتی تمدید شده
محصوالت از یک طرف و مشتریان خود که مایل به تمدید ضمانت محصوالتی که خریداری می 

 حرفه ای

8211013 شامل شرکت مدیریت امکانات رفاهی  حرفه ای

8211015  شامل شرکت های متخصص در مدیریت و هدایت فرآیندهای پروژه از ابتدا تا انتها در خصوص  خدمات مدیریت پروژه
برنامه ریزی، سازماندهی، انگیزش و کنترل منابع، رویه ها برای دستیابی به تمام اهداف پروژه، 

 حرفه ای

8211017  إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل شرکت بهره برداری از توالت های عمومی

8219001 خدمات تایپ و فتوکپی  شامل شرکت هایی است که به تهیه و تایپ مدارک جهت ارائه به ارگان های دولتی و غیردولتی 
از جمله انعقاد قرارداد و توافق نامه بین طرفین مختلف مشغول هستند، همچنین شامل تهیه 

 حرفه ای

8219002  شامل شرکت هایی می شود که کپی اسناد را اعم از چاپی، صوتی یا تصویری، عکس گرفته  خدمات کپی اسناد
شده، میکروفیلم یا موارد دیگر انجام می دهند. این شرکت ها ممکن است از امکانات خود یا 

 حرفه ای

8219003  شامل شرکت هایی است که به مشاوران مهندسی معماری و پیمانکاران فتوکپی از نقشه ها و  خدمات کپی نقشه ها و نقشه ها
نقشه ها می پردازند.

 حرفه ای

8219004 شامل شرکت هایی می شود که در قبال دریافت حق الزحمه، خدماتی را در خصوص نگهداری و  خدمات ذخیره سازی اسناد
نگهداری اسناد خود در مکان های مناسب به طرفین دیگر ارائه می کنند. این اسناد ممکن است 

 حرفه ای

8219005  شامل شرکت هایی است که به دیگران خدمات تخریب اسناد را ارائه می دهند. اسناد می توانند  خدمات تخریب اسناد
کاغذی یا هر نوع داده و اطالعات دیگری باشند که به هر وسیله ای ذخیره می شوند.

 حرفه ای

8220002  حرفه ای شامل شرکت خدمات مراکز تماس

8220003 شامل ارائه تله دایرکتوری مشابه صفحات زرد، الزامات ارائه چنین خدماتی شامل، خط تلفن  راهنمای خط راهنمای اطالعات
رایگان (800)، پرسنل پاسخگویی به تماس ها و کامپیوتر، عضویت در این سرویس با اشتراک 

 حرفه ای

8220004  حرفه ای شامل شرکت ارائه دهندگان خدمات پشتیبانی از بازیکنان آنالین

8230001  شامل شرکت های متخصص در سازماندهی نمایشگاه های تجاری است که برای ترویج یا فعال  برگزاری نمایشگاه
کردن تجارت در سطح محلی یا بین املللی برگزار می شود. همچنین شامل برگزاری نمایشگاه 

 حرفه ای

8230002 شامل شرکت هایی است که خدمات سازماندهی و مدیریت کنفرانس و سمپوزیوم را به دولت یا  برگزاری همایش ها و سمینارها
ارگان های خصوصی ارائه می دهند. این خدمات شامل فعالیت

 حرفه ای

8230004  گواهی رفتار خوب از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای شامل شرکت سازماندهی مزایده عمومی امالک و مستغالت
پلیس دبی - گواهی 

8230005 برگزاری نمایشگاه های مد  شامل شرکت هایی می شود که عمدتاً مقدمات سازماندهی نمایش های مد و آموزش مدل های 
مد را انجام می دهند.

 حرفه ای

 41



8230006  شامل شرکت های متخصص در سازماندهی نمایشگاه های ترویج اموال در داخل و خارج از  برگزاری نمایشگاه امالک و مستغالت
کشور، مجوز از مراجع ذیصالح برای چنین فعالیتی الزامی است.

 گواهی رفتار خوب از  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية تجاری
پلیس دبی - مدرک 

8230008  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای شامل شرکت برگزاری نمایشگاه های ورزشی

8230009 شامل سازماندهی و مدیریت رویدادها، که شامل، طراحی مفهوم رویداد، برنامه ریزی لجستیک،  سازماندهی و مدیریت رویدادها
هماهنگی جنبه های فنی قبل از اجرای روش های رویداد است، فعالیت در زمینه های مختلف 

 حرفه ای

8291001  شامل موسساتی که به وصول بدهی های ایجاد شده به نفع مشاغل و اشخاص حقیقی و  خدمات وصول بدهی
حقوقی از طرف دیگران فعالیت می کنند، الزم است بیمه نامه ای به مبلغ 2000000 درهم صادر 

 حرفه ای

8291003 شامل دفاتر متخصص در تماس با مقامات مالیاتی و پاکسازی کلیه اسناد، مدارک، اطالعات  خدمات بازپس گیری مالیات
مورد نیاز برای نهایی کردن کلیه مراحل الزم برای بازپرداخت مالیات بر کاالها و خدمات خریداری 

 حرفه ای

8291004  شامل دفاتر تخصصی در مطالعه و تجزیه و تحلیل توانمندی های شرکت ها برای تعیین میزان  خدمات رتبه بندی اعتباری
اعتبار آنها بر اساس اطالعات به دست آمده از شرکت های مربوطه یا سایر منابع معتبر. پس از 

 كتاب من هيئة األوراق املالية والسلع حرفه ای

8291005 شامل شرکت خدمات صورتحساب پزشکی  حرفه ای

8291006  شامل شرکت هایی می شود که به نمایندگی از اعضای صنعت پرداخت درگیر ارائه خدمات  ارائه دهنده خدمات پرداخت
پرداخت هستند مانند بانک ها، شرکت های مخابراتی، ادارات دولتی و سایرین، چه از طریق 

 حرفه ای

8291101  حرفه ای شامل شرکت جمع آوری بدهی های شخصی

8292002 شامل شرکت هایی می شود که با بسنت با روبان و روکش با پاپیون تزئینی، و همچنین طراحی و  خدمات بسته بندی هدیه
تایپ کارت های هدیه، بسته بندی و جعبه کادو را به دیگران ارائه می کنند.

 حرفه ای

8292003  شامل شرکت هایی می شود که در بسته بندی مجدد و بسته بندی محصوالت حجیم جامد یا  خدمات بسته بندی و پر کردن مجدد
مایع که در جاهای دیگر تولید می شوند، در بسته های مصرفی یا تجاری برای آماده سازی برای 

 حرفه ای

8292004  شامل بسته بندی مجدد داروها مانند ضد عفونی کننده زخم ها، روغن های پارافین، ملین ها،  بسته بندی مواد دارویی
کرم ها، پودرهای کربنات و پرمنگنات، به اضافه سایر داروها بسته بندی شده در شیشه های 

 تجاری

8292005  حرفه ای شامل بطری بطری سازی مایعات خودرو

8292006 شامل ساخت عطرهای جدید یا با ترکیب اسانس های طبیعی استخراج شده از گیاهان یا  ترکیب و بطری سازی عطر
محصوالت حیوانی یا ترکیب مواد شیمیایی عطر مصنوعی است.

 حرفه ای

8292013  شامل بسته بندی و پر کردن مجدد تنباکوی آسیاب شده است که برای کشیدن پیپ یا برای هر  بسته بندی و پر کردن مجدد تنباکو خرد شده یا فشرده
منظور دیگری استفاده می شود.

 حرفه ای

8292101  حرفه ای شامل شرکت خدمات لیبلینگ

8292102  حرفه ای شامل شرکت خدمات پوشاندن گجت های الکترونیکی

8299001 شامل شرکت هایی می شود که بارکدهای جهانی برای کاالها و خدمات خود به دیگران ارائه می  خدمات بارکد
دهند، محصوالت هر یک از اعضا دارای یک کد هستند، بنابراین در سطح جهانی شناخته می 

 حرفه ای

8299003  از جمله شرکت هایی که مبادرت به ارائه اسناد تجاری و شخصی متعلق به دیگران به ارگان  خدمات تسویه اسناد
های دولتی و غیردولتی می کنند و تا زمان نهایی شدن آن را پیگیری می کنند، این شرکت ها نه 

 حرفه ای

8299004 شامل شرکت هایی می شود که به بازرگانان خدمات اداری مختلف از جمله خدمات منشیری،  خدمات اداری بازرگانان
ویرایش صورتجلسات، تنظیم قرار مالقات ها و جلسات آنها با سایر طرفین و همچنین رزرو سفر، 

 حرفه ای

8299006  حرفه ای شامل شرکت خدمات اطالعات تجاری

8299007 شامل دفاتری است که خدمات تخصصی را به بیمارانی که به دنبال درمان پزشکی در امارات  خدمات تسهیل درمان پزشکی
متحده عربی هستند ارائه می دهند یا به عنوان ارائه دهنده گردشگری سالمت برای بیمارانی که 

 حرفه ای

8299008  شامل شرکت هایی می شود که از طرف اداره راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام تست  خدمات تست رانندگان
رانندگی و سپس صدور گواهینامه رانندگی برای متقاضیان موفق، صرف نظر از اینکه رانندگان 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8299009 شامل مراکزی است که توسط شرکت های خارجی و داخلی تاسیس شده اند که دارای چندین  مرکز مراقبت از مشتری
شعبه و شرکت های تابعه مانند هتل ها، بانک ها، بیمارستان ها هستند تا خدماتی را به 

 حرفه ای

8299013  شامل اجاره سوله های موقت پیش ساخته برای سرپناه خودروها در پارکینگ عمومی برای مدت  خدمات پوشش خودرو
کوتاه است.

 حرفه ای

8299018  شامل مرکزی است که خدمات آگاهی و راهنمایی را به کارگران و کارفرمایان در خصوص  مرکز راهنمایی کارفرمایان و کارگران
قوانین و تصمیمات تنظیم کننده روابط کار و همچنین ارائه خدمات ویژه به رده های مذکور انجام 

 وزارة املوارد البشریة والتوطین حرفه ای

8299019 شامل شرکت سازماندهی حراج  حرفه ای

8299021 شامل شرکت خدمات کارت وفاداری  حرفه ای

8299022 شامل مراکزی است که با ادارات دولتی برای نهایی کردن و پاکسازی تراکنش های مردمی و  مرکز معامالت دولتی
تجاری از طرف آنها قرارداد امضا می کنند، مرکز نیز شامل نهادهای حمایتی مانند باجه بانک 

 حرفه ای

8299023  شامل شرکت هایی می شود که از طرف دیگران با ادارات رسمی، موسسات دیپلماتیک و سایر  خدمات پیگیری تأیید سند
نهادهای داخلی یا خارجی برای تأیید اسناد شخصی و تجاری تماس می گیرند، این اسناد 

 حرفه ای

8299024 شامل شرکت هایی است که از طرف مؤسسات دولتی و خصوصی، اسناد ارائه شده برای  خدمات تأیید اسناد و داده ها
استخدام یا موارد دیگر، و همچنین اسناد مربوط به تجهیزات حمل و نقل و ماشین آالت ارائه 

 حرفه ای

8299025  حرفه ای شامل شرکت مدیریت جامعه بازی

8299101 شامل افرادی می شود که مشغول ارائه معامالت و خدمات آنالین دولتی به مشاغل موجود و  پردازش آنالین معامالت دولتی
سرمایه گذاران بالقوه در مکان های مختلف مانند کافه ها، رستوران ها، مراکز خرید هستند، این 

 حرفه ای

8299102  شامل شرکت هایی است که در سازماندهی مزایده عمومی وسایل نقلیه، از جمله تعیین مکان و  سازماندهی مزایده وسایل نقلیه
تاریخ حراج و ترویج حراج از طریق هماهنگی با مقامات مربوطه در امارات فعالیت می کنند.

 مطلوب موافقة هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8510001  شامل شرکت های تخصصی است که به عنوان موسسات آموزشی پیش دبستانی عمل می کنند  مهد کودک
و همچنین به عنوان یک انتقال از خانه به مدرسه عمل می کنند، شامل پذیرش مفاهیم آموزشی 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8510002 شامل نوع مؤسسه ای است که کودکان از حدود پنج سالگی تا دوازده سالگی در آن شرکت می  دبستان
کنند و کودکان در مرحله اول آموزش اجباری دریافت می کنند، این دستورالعمل به گونه ای 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8510003  شامل نوع موسسه ای است که کودکان از حدود سن یازده سالگی تا پانزده سالگی در آن  مدرسه متوسطه
حضور دارند، این مرحله بین دوره ابتدایی و متوسطه قرار دارد، این دستورالعمل به گونه ای 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8510004  مؤسسه ای است که مجوز ارائه آموزش و توسعه مهارت های زیر شش سال را بر اساس برنامه  مرکز آموزش اولیه
ها / برنامه های درسی تأیید شده توسط سازمان دانش و توسعه انسانی مناسب برای سن و 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8521001 از جمله نوع آموزشی است که پایه مدرسه راهنمایی  كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8522004  شامل انواع مؤسسات در سطح متوسط یا متوسطه است که در آن آموزش دینی اسالمی بیش  مدرسه علوم دینی
از تحصیالت آکادمیک غالب است.

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8522006  شامل مدارس و مؤسسات متخصص در آموزش و آماده سازی پرسنل پرستاری برای بیمارستان  مدرسه پرستاری
ها، کلینیک ها و مراکز توانبخشی است. این آموزش شامل مراقبت ویژه برای بهبودی بیماران، 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8522007  شامل مراکز تخصصی در توانبخشی افراد مبتال به عقب ماندگی ذهنی یا معلولیت های متعدد  مرکز توانبخشی مردم عزم
از طریق برنامه های آموزشی است تا آنها را قادر به انجام زندگی عادی کند.

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8522015  شامل مدارس متوسطه است که برنامه های درسی تخصصی حرفه ای مانند آموزش بازرگانی،  هنرستان فنی حرفه ای
کشاورزی، صنعتی و فنی و غیره را ارائه می دهند.

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8530001  کتاب من وزارة التعلیم العالی كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای شامل دانشکده کالج

8530002  كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای شامل موسسات و کالج موسسه تخصصی حرفه ای

8530003 شامل مؤسسات علمی و آموزشی است که مستقل از دانشگاه فعالیت می کنند و به تدریس علوم  دانشکده
کاربردی و اجتماعی در دانشگاه و مقاطع تحصیالت تکمیلی (تحصیالت عالی) مشغول هستند، 

 کتاب من وزارة التعلیم العالی كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8530004  شامل مؤسسات علمی و آموزشی است که تعدادی دانشکده را در بر می گیرد که به تدریس علوم  دانشگاه
کاربردی و اجتماعی در دانشگاه و مقاطع تحصیالت تکمیلی (مطالعات عالی) مشغول هستند. 

 کتاب من وزارة التعلیم العالی كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8530005 دانشگاهی که از فناوری اینترنت برای آموزش برنامه درسی علمی به دانشگاه اینترنتی  کتاب من وزارة التعلیم العالی كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8541004  شامل شرکت های متخصص در آموزش سوارکاری، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه  موسسه سوارکاری
در جاهای دیگر، شامل فعالیت دادگاه ها برای اجازه دادن به انجام چنین ورزشی است.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

8541005  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت آموزش اسکیت روی یخ

8541006 شامل موسسات ورزشی است که درگیر افزایش عملکرد ورزشی و واجد شرایط بودن ورزشکاران  آکادمی ورزش
برای برتری ورزش منطقه

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای
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8541007  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت تمرین فوتبال

8541008  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای شامل شرکت مرکز یوگا

8541009 شامل استفاده از روش های طبیعی در درمان مانند تغذیه سالم، روزه داری، آب درمانی و عادات  مرکز مدیتیشن
طبیعی سالمتی، به عنوان مثال، ورزش های ساده، تفکر آرامش بخشی، خوش بینی و داروهای 

 حرفه ای

8541010  حرفه ای شامل شرکت آموزش شتر سواری

8541011  شامل شرکت هایی است که آموزش های تخصصی مرتبط با بازی را برای افراد در حرفه هایی  آکادمی بازی
از جمله برنامه نویسان، طراحان بازی های ویدیویی، انیماتورها، توسعه دهندگان، گیمرهای حرفه 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

8541101 شامل شرکت خدمات مربیگری ورزشی شخصی  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

8541102  شامل شرکت هایی است که به بهبود شرایط بدنی ورزشکاران و همچنین باال بردن سطح  آموزش ورزشی
آمادگی جسمانی از نظر سرعت، انعطاف پذیری و استقامت، به عنوان عناصر اساسی برای 

 حرفه ای

8542007 شامل مؤسساتی است که عمدتاً در زمینه ارائه آموزش هنرهای نمایشی، شامل نمایش تئاتر،  آموزش هنرهای زیبا
موسیقی، آواز، سخنرانی، شبیه سازی، رقص، همچنین آموزش هنر و صنایع دستی، مانند 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549001  شامل ارائه آموزش تئوری و آموزش عملی رانندگی در مورد موتورهای سبک، کامیون های  آموزشگاه رانندگی اتومبیل
سنگین و اتوبوس، باالبر و موتورسیکلت قبل از امتحان عملی رانندگی توسط مراجع ذیربط می 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549002  شامل ارائه آموزش تئوری و آموزش عملی رانندگی با موتورسیکلت قبل از امتحان عملی رانندگی  آموزشگاه رانندگی موتور سیکلت
توسط مراجع ذیربط می باشد.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549003 شامل ارائه آموزش تئوری و آموزش عملی رانندگی در وسایل نقلیه موتوری سبک قبل از امتحان  آموزشگاه رانندگی وسایل نقلیه سنگین
عملی رانندگی توسط مراجع ذیربط می باشد.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549004  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل شرکت موسسه آموزش قایقرانی و قایق رانی

8549005  شامل شرکت های متخصص در ارائه آموزش به افراد حرفه ای برای کسب دانش در زمینه  موسسه آموزش امالک
امالک و مستغالت در زمینه فروش و اجاره ملک، کارگزاری، ارزیابی، رهن و توسعه است.

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549006  کتاب من إدارة الدفاع املدنی حرفه ای شامل شرکت آموزش ایمنی آتش نشانی

8549007 شامل ارائه آموزش تئوری و آموزش عملی رانندگی به رانندگانی که دارای گواهینامه رانندگی  موسسه رانندگی کویر
معتبر هستند، برای کسب مهارت در رانندگی در خارج از جاده و تپه های شنی، به منظور کسب 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549008  شامل شرکت های متخصص در آموزش و واجد شرایط بودن افراد برای انجام مشاغل فنی در  خدمات آموزش هوانوردی
هوانوردی است.

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

8549009  شامل مؤسساتی است که به ارائه آموزش می پردازند که مهارت های غیر آکادمیک دانش آموزان  آموزش پرورش مهارت های کودک
را با ارائه ابزار تکمیل آموزش رسمی به آنها غنی و توسعه می دهد، محتوای ارائه شده توسط 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549011 شامل بهبود رفتار و رویکردهای رانندگی، ارتقاء درک ترافیک به منظور کمک به ایمنی رانندگی و  موسسه آگاهی از ترافیک
آگاهی از ترافیک، تشویق احساس مسئولیت در قبال دیگران، یافنت یک راننده ایده آل و مطیع 

 حرفه ای

8549012  كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای شامل مؤسساتی است که عمدتاً درگیر انجام آموزش رایانه هستند، مانند برنامه آموزش کامپیوتر

8549013 شامل مؤسساتی است که عمدتاً درگیر ارائه مجموعه ای از دوره های کوتاه مدت برای مدیریت،  آموزش توسعه حرفه ای و مدیریت
توسعه حرفه ای و شخصی هستند، از جمله ارائه آموزش در زمینه هایی مانند آموزش، توسعه 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549015  شامل شرکت های متخصص در آموزه های اقتصاد خانگی مانند پخت و پز، برش لباس،  خدمات آموزش آشپزی و خانگی
بافندگی، گلدوزی، تزئینات خانه از زباله.

 حرفه ای

8549016  كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای شامل مؤسساتی است که در تقویت مهارت خدمات تدریس خصوصی

8549029 شامل مراکز تخصصی در ارائه آموزش های ایمنی شغلی از طریق رعایت استانداردهای بین  آموزش ایمنی شغلی
املللی از جمله تکنیک های حفظ ایمنی در کلیه فعالیت های شرکت، نحوه و ابزار بازرسی دوره 

 حرفه ای

8549031  شامل مؤسساتی است که عمدتاً درگیر ارائه آموزش زبان، از جمله زبان اشاره و آگاهی  آموزش زبان
فرهنگی هستند.

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549037  کتاب من مؤسسه دبی لخدمات اإلساف حرفه ای مرکز تخصصی در طراحی علمی و ارائه برنامه مرکز آموزش کمک های اولیه

8549040 شامل ارائه آموزش و آموزش برای کودکان با مشکالت یادگیری از طریق برنامه های توجه،  مرکز مشکالت یادگیری
شنوایی، تمایز بینایی مهارت های حرکتی، مهارت های یادگیری خواندن، نوشنت و ریاضیات، از 

 هیئة تنمیة املجتمع حرفه ای

8549043  شامل موسساتی است که عمدتاً درگیر ارائه آموزش فنی در موضوعات و مشاغل مختلف شغلی  آموزش مهارت های فنی و شغلی
هستند، این آموزش اغلب منجر به صدور گواهینامه شغلی خاص می شود، زمینه های آموزشی 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8549044  شامل سازماندهی سمینارها، کنفرانس ها، کنفرانس ها و جلسات و کارگاه های آموزشی برای  آموزش امنیتی
پرسنل امنیتی است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

8549045 آموزش خدمات حمل و نقل  شامل ارائه آموزش های عملی برای شرکت های جدید درگیر در حمل و نقل، یا به مشاغلی است 
که در حال حاضر شیوه های مختلف حمل و نقل را انجام می دهند، مانند حمل و نقل لجستیک، 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549060  کتاب من مؤسسه دبی لخدمات اإلساف حرفه ای مرکز تخصصی در طراحی علمی و ارائه برنامه مرکز آموزش کمک های اولیه پیشرفته

8549061  شامل ارائه آموزش تئوری و عملی برای رانندگان وسایل نقلیه موتوری سبک که دارای گواهینامه  آموزشگاه رانندگی پیشرفته
رانندگی معتبر هستند برای تجدید و افزایش آگاهی در مورد رانندگی ایمن در جاده ها، ارتقاء 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549062 شامل ارائه آموزش تئوری و آموزش عملی رانندگی به رانندگانی که دارای گواهینامه معتبر  آموزشگاه رانندگی حرفه ای
رانندگی هستند و حرفه آنها رانندگی وسایل نقلیه موتوری سنگین و سبک است، به منظور احراز 

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

8549068  مطلوب موافقة وكالة اإلمارات للفضاء حرفه ای شامل ارائه برنامه های آموزشی تخصصی مرتبط با رشته های فضایی است. خدمات آموزش فضایی

 8549069  مطلوب موافقة مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل شرکت آموزش هوانوردی نظامی

8549101 شامل موسساتی که به ارائه آموزش های زمینی و پروازی به منظور اخذ گواهینامه خلبانی حمل  موسسه آموزش هوانوردی
و نقل هوایی بر اساس برنامه درسی و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان هواپیمایی 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

8549104  شامل مراکزی است که به افرادی که می خواهند توسط سازمان بهداشت دبی به عنوان تکنسین  مرکز آموزش لیزر موهای زائد
رفع موهای زائد در مراکز بهداشتی دارای مجوز گواهینامه دریافت کنند، آموزش می دهد.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8550005  این مرکز به عنوان نماینده سازمان های صدور گواهینامه بین املللی است که صالحیت های  مرکز صدور گواهینامه فنی و حرفه ای
آموزش فنی و حرفه ای معتبر بین املللی و آموزش را اعطا می کند، چنین مرکزی مجاز است پس 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8550006 خدمات پشتیبانی آموزشی  شامل مؤسساتی است که عمدتاً درگیر ارائه خدمات غیر آموزشی هستند که از فرآیندها یا 
سیستم

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8550007  شامل شرکت هایی است که در درجه اول درگیر تضمین کیفیت ارائه و ارزیابی مدارک تحصیلی  خدمات تضمین کیفیت آموزشی
و آموزشی فنی و حرفه ای (TVET) با توجه به الزامات صالحیت ها هستند.

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

8610001  یک مرکز مراقبت بهداشتی است که در آن تشخیص، مراقبت های پزشکی، درمان، مراقبت های  بیمارستان عمومی
زنان و زایمان، مراقبت های پرستاری یا خدمات مرتبط به صورت سرپایی یا بستری برای مدت 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610002 یک مرکز مراقبت های بهداشتی است که در آن تشخیص، مراقبت های پزشکی، درمان، مراقبت  بیمارستان چشم پزشکی
های پرستاری به بیماران چشم پزشکی به صورت سرپایی یا بستری ارائه می شود.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610003  یک مرکز مراقبت های بهداشتی است که در آن تشخیص، مراقبت های پزشکی، درمان، مراقبت  بیمارستان اطفال
های پرستاری به کودکان و نوزادان به صورت سرپایی یا بستری ارائه می شود.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610004  یک مرکز درمانی است که در آن تشخیص، مراقبت های پزشکی، درمان، مراقبت های پرستاری  بیمارستان زنان و زایمان
به زنان و نوزادان به صورت سرپایی یا بستری ارائه می شود.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610006  یک مرکز درمانی است که در آن جراحی و درمان پزشکی به بیماران جراحی پالستیک به صورت  بیمارستان جراحی پالستیک
سرپایی یا بستری ارائه می شود.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610007  یک مرکز درمانی است که در آن جراحی و درمان پزشکی به بیماران جراحی ارتوپدی به صورت  بیمارستان جراحی ارتوپدی
سرپایی یا بستری ارائه می شود.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8610008 یک مرکز درمانی اختصاص داده شده به یک تخصص خاص است که در آن تشخیص، مراقبت  بیمارستان تخصصی
های پزشکی، درمان، مراقبت های زایمان، مراقبت های پرستاری یا خدمات مرتبط به صورت 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620001  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن یک پزشک عمومی یا بیشتر به طور دائم در دسترس  کلینیک عمومی
هستند. متخصص در معاینه بیماران، تجویز داروهای مناسب و ارجاع موارد به متخصص در 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620002  مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن بیش از یک پزشک دارای مجوز دائم در تخصص های  کلینیک داخلی
مختلف باشد، در تشخیص بیماری های داخلی و همچنین درمان و تجویز دارو تخصص دارد.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620003 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن یک پزشک عمومی و یک پرستار به طور دائم در  کلینیک عمومی دندانپزشکی
دسترس هستند و در «ارزیابی، تشخیص، پیشگیری و/یا درمان (روش

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620004  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک قلب
درمان بیماری های قلبی و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620005  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک اطفال
درمان بیماری های کودکان و نوزادان و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای
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8620006 شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک چشم پزشکی
درمان بیماری های چشم و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620007  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن بیش از یک پزشک دارای مجوز دائم و متخصص در  کلینیک ارتوپدی
مقابله با بیماری

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620008  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک روماتولوژی
درمان بیماری ها و اختالالت روماتیسمی و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620009  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن بیش از یک پزشک دارای مجوز دائمی و متخصص در  کلینیک تنفسی
مقابله با بیماری های مربوط به مسیر تنفسی باشد.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620010 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن بیش از یک پزشک دارای مجوز دائمی در تخصص  کلینیک زنان و زایمان
های مختلف باشد، در تشخیص و ارائه مراقبت های پزشکی به زنان و نوزادان متخصص است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620011  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک اورولوژی
درمان بیماری های دستگاه ادراری و اندام های تناسلی و همچنین تجویز دارو در دسترس 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620012  شامل کلینیک هایی می شود که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک روانپزشکی
درمان اختالالت و بیماری های روانی و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620013  شامل کلینیک هایی می شود که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک پوست
درمان بیماری های پوستی و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620014 شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک گوش و حلق و بینی
درمان بیماری های گوش، حلق و بینی و همچنین تجویز دارو در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620015  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای شامل کلینیک کلینیک جراحی دندان

8620016  شامل کلینیک هایی می شود که در آن جراح متخصص در جراحی پالستیک به طور دائم و  کلینیک جراحی پالستیک
مداوم در دسترس است، چه جراحی برای بهبود ظاهر و چه برای اصالح اختالالت عملکردی 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620017 شامل کلینیک هایی می شود که دارای جراحان عمومی هستند که جراحی های تخصصی را  کلینیک جراحی عمومی
انجام نمی دهند که معموالً توسط جراحان متخصص انجام می شود. فعالیت های این کلینیک ها 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620018  شامل کلینیک های تخصصی در تشخیص بیماری های غدد درون ریز و همچنین درمان و تجویز  کلینیک غدد درون ریز
دارو برای بیماران می باشد.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620021  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن بیش از یک پزشک دارای مجوز دائم در تخصص های  پلی کلینیک
مختلف تحت مدیریت مرکزی باشد. این متخصص در معاینه بیماران و تجویز درمان به صورت 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620022 شامل کلینیک هایی می شود که در آن جراح متخصص به طور دائم و مداوم در دسترس  کلینیک جراحی مغز و اعصاب
تشخیص و درمان بیماری ها و اختالالتی است که بر هر قسمت از سیستم عصبی از جمله مغز، 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620023  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص در جراحی عروق به طور دائم و مداوم برای  کلینیک جراحی عروق
درمان وریدهای واریسی موثر بر اندام تحتانی، آسیب شناسی های مختلف شریانی، زخم پا و 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620024  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای تسهیالتی که در آن فن مرکز لقاح کمکی

8620025 شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص به طور دائم و مستمر برای تشخیص و  کلینیک انکولوژی
درمان بیماری ها و همچنین پیگیری بیماران سرطانی پس از درمان موفقیت آمیز در دسترس 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620026  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای دریافت و درمان موارد روزانه که اقامت در آنها یک شبه  مرکز جراحی روزانه
نخواهد بود، جایی که انتظار می

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620030  شامل کلینیک هایی است که در آن جراح متخصص در جراحی پالستیک به طور دائم و مداوم  کلینیک جراحی فک و صورت
برای ارائه جراحی و درمان پزشکی بیماری های فک، صورت، ناحیه جمجمه در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620032  یک مرکز مستقل متخصص در درمان بیماری های کلیوی و ارائه خدمات دیالیز کلیه با  مرکز دیالیز کلیه
متخصصین بهداشتی متخصص.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620033 شامل کلینیک هایی می شود که در آن پزشک متخصص به طور دائم و مستمر برای ارائه  مرکز پزشکی پا
تشخیص، درمان پزشکی و جراحی اختالالت پا، مچ پا و پاهای تحتانی و دیابتی در دسترس 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620034  شامل کلینیک هایی است که در آن پزشک متخصص طب ساملندی به طور دائم و مستمر برای  کلینیک طب ساملندان
ارائه مراقبت های بهداشتی به ساملندان و ارتقای سالمت آنها از طریق پیشگیری و درمان بیماری 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620036  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای شامل کلینیک کلینیک بیهوشی و درد

8620037  شامل کلینیک هایی می شود که در آنها پزشک متخصص طب کار به طور دائم و مستمر برای  کلینیک طب کار
ارائه داروهای پیشگیری و مدیریت بیماری، آسیب یا ناتوانی مرتبط با محل کار در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620039 مرکز درمان و تشخیص سرپایی  یک مرکز بهداشتی ویژه در قالب یک مرکز سرپایی که می تواند طیف گسترده ای از خدمات 
درمانی و تشخیصی سرپایی و روش های کم تهاجمی را در خود جای دهد.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620040  شامل کلینیک هایی است که در آن پزشک متخصص طب ورزشی به طور دائم و مستمر برای  کلینیک مرکز پزشکی ورزشی
درمان و پیشگیری از آسیب های مربوط به ورزش و ورزش مانند مشکالت عضالنی، رباط، تاندون 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620045  شامل کلینیک هایی می شود که در آنها پزشک متخصص طب خانواده به طور دائم و مستمر در  کلینیک پزشکی خانواده
دسترس است تا مراقبت های شخصی، همه جانبه و مستمر را برای فرد در چارچوب خانواده و 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8620046  شامل کلینیک هایی می شود که در آن پزشک متخصص در پزشکی دستگاه گوارش به طور دائم  کلینیک پزشکی دستگاه گوارش
و مداوم در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690001 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به طور دائم در  مرکز طب فیزیکی و توانبخشی
دسترس است. متخصص در توانبخشی بیماران از طریق شبیه سازی عملکردهای طبیعی بدن با 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690002  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن رادیولوژیست یا متخصص پزشکی هسته مرکز تشخیص رادیو

8690005  مرکز دارای مجوز و مجهز جهت معاینه بینایی، تهیه عینک طبی و استفاده از لنز طبق گزارش  مرکز نوری
چشم پزشک.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690006 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه خدمات توانبخشی از طریق تحریک حرکت بدن و  مرکز فیزیوتراپی
بهبود توانایی ها برای انجام عملکردهای بدن. این شامل درمان با حرکت دستی، تمرینات 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690007  شامل شرکت هایی است که خدمات فوریت های پزشکی آمبوالنسی و غیر اورژانسی را توسط  خدمات آمبوالنس
آمبوالنس های مجهز برای انتقال بیماران و مجروحان به بیمارستان ها و کلینیک ها، شامل انتقال 

 کتاب من مؤسسه دبی لخدمات اإلساف حرفه ای

8690008 شامل شرکت های متخصص در سیستم های رژیم غذایی و برنامه های کاهش وزن یا کنترل می  خدمات رژیم غذایی و کنترل وزن
شود. این فرآیند شامل مشاوره، مشاوره، پشتیبانی و پیگیری منظم برای اطمینان از اینکه 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690009  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز که در آن یک پاتولوژیست به طور دائم در دسترس است. این  آزمایشگاه بالینی
دستگاه برای انجام آزمایش های مختلف آنالیز پزشکی برای اهداف تشخیص پزشکی مجهز 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690010  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی به بیماران در خانه  مرکز مراقبت های بهداشتی در منزل
هایشان با شدت کمتر از آنچه در مرکز بهداشتی مورد نیاز است. خدمات شامل، اما نه محدود 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690011 مرکز تخصصی در استفاده از وسایل ارتباطی مختلف برای ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و  مرکز مشاوره پزشکی از راه دور
آموزشی برای افراد مقیم در مکان

 حرفه ای

8690012  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه درمان های پزشکی از طریق وارد کردن سوزن های  مرکز طب سوزنی
فلزی در پوست و بافت های زیرین. اعتقاد بر این است که سوزن بر کانال های فرضی و 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690014  یک مرکز بهداشتی تخصصی در اصالح وضعیت مفاصل و استخوان های ستون مهره با  مرکز کایروپراکتیک
دستکاری مکانیکی ستون مهره ها. این شامل آماده سازی بیمار برای درمان دستی از طریق 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690016 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای استفاده از داروهای هومیوپاتی برای بازگرداندن تعادل  مرکز هومیوپاتی
داخلی بدن از طریق یک سیستم درمانی مبتنی بر این تئوری که "مثل مانند آن را درمان می کند" 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690017  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه درمان پزشکی بر اساس نظریه دوگانه چینی (یین،  مرکز طب سنتی چینی
یانگ). این نظریه برای درک آسیب شناسی، تشخیص و درمان استفاده می شود. نتایج 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690018 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه داروهای آیورودا هند، بر اساس فلسفه هندی درک  مرکز آیورودا
بدن انسان، دارو و درمان. طب هندی شامل منابع طبیعی گیاهان، پیام، روغن، تغذیه، ورزش، 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690020 Unani یک مرکز درمانی متخصص در درمان سنتی بر اساس نظریه ها، باورها و تجربیات بومیان تا  مرکز پزشکی 
فرهنگ های مختلف خاورمیانه. این شامل حجامت (هجاما)، داروی گیاهی، سوزاندن، رژیم 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690022  مرکز بهداشتی تخصصی در درمان ساختار بدن مانند استخوان ها، مفاصل، رباط ها، تاندون  مرکز استئوپاتی
ها، ماهیچه ها و بافت های همبند و همچنین ارتباط آنها با یکدیگر و وضعیت سالمت آنها در 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690023 شامل مراکز اسپا، خدمات درمان پوست را در زمینه غیرپزشکی، از طریق مخازن پر از ماهی اسپای ماهی (دکتر فیش)  حرفه ای

8690024  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای شامل مراکز بهداشتی و درمانی تخصصی برای کمک به سیگاری مرکز ترک سیگار

8690025  آیا مرکز بهداشتی تخصصی در استفاده از روش های طبیعی در درمان مانند تغذیه سالم، روزه  مرکز طبیعت درمانی
داری، آب درمانی و عادات طبیعی بهداشتی مانند ورزش های ساده، تفکر آرامش بخشی، خوش 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690026 شامل انجام روش مرکز آنالیز اثر انگشت ژنتیکی  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690027  یک مرکز حجامت درمانی (حجامه) را توسط متخصصان واجد شرایط و دارای مجوز ارائه می  مرکز حججم
کند.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690029  شامل کلینیک هایی می شود که در آن جراح متخصص جراحی پالستیک به طور دائم و به طور  مرکز زیبایی لیزر
مداوم برای ارائه جراحی زیبایی با لیزر در دسترس است.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای
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8690030 شامل شرکت ارائه دهنده برنامه ها و خدمات برای ارتقا، محافظت و بهبود سالمت جمعیت  مرکز تناسب اندام پزشکی
امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) در برابر بیماری های عفونی وارداتی از طریق معاینه 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690031  مرکز تخصصی که با افراد برای اهدای خون، نگهداری و انجام آزمایشات آزمایشگاهی برای  مرکز خدمات بانک خون
اطمینان از استفاده ایمن از خون اهدایی و محتویات آن و توزیع آن بر اساس سیاست ها و 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690032  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای جمع آوری سلول های بنیادی خون بند ناف از نوزادان  مرکز خون بند ناف
تازه متولد شده و ذخیره سازی برای استفاده در درمان بیماری های بدخیم مانند سرطان، 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690034 شامل استفاده علمی از فناوری های زیست شناسی مولکولی (بیوتکنولوژی) به منظور توسعه  فن آوری های زیست شناسی مولکولی
تجزیه و تحلیل ژنومیک در برنامه مراقبت های بهداشتی انسان، پزشکی شخصی، تنوع زیستی، 

 حرفه ای

8690035  شامل ارائه خدمات اورژانس آمبوالنس هوایی برای انتقال بیماران و قربانیان حوادث به  خدمات آمبوالنس هوایی
بیمارستان ها و مراکز درمانی، جابجایی پزشکان و تیم های پزشکی همراه با تجهیزات پزشکی 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

8690036 شامل شرکت های پزشکی متخصص در تولید و توزیع ماگت (الرو مگس) برای درمان و تمیز  آزمایشگاه ماگوتس
کردن زخم های گانگرونی و غیر التیام دهنده با حل کردن بافت های عفونی مرده، آنها زخم ها را 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690037  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارزیابی و درمان ضعف شنوایی و مشکالت گفتاری. مرکز شنوایی شناسی و گفتار

8690038  شامل شرکت های دارای مجوز مجهز به غربالگری شنوایی و تثبیت سمعک بر اساس گزارش  خدمات غربالگری شنوایی
متخصص شنوایی.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690039 شامل ارائه خدمات حرفه ای توسط دوال با هدف حمایت روانی و عاطفی از مادر قبل، حین و  خدمات پشتیبانی زایمان (دوال)
اندکی پس از زایمان، شامل برآوردن نیازهای فیزیکی و اطالعاتی مادر، شامل دادن اطالعات در 

 حرفه ای

8690040  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز برای ارائه ماساژ درمانی به عنوان یک درمان غیرپزشکی با  مرکز ماساژ درمانی
استفاده از تکنیک

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690041 شامل ارائه طیف وسیعی از فن خدمات بهداشتی از راه دور  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690042  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای یک مرکز بهداشتی دارای مجوز مجهز برای انجام آزمایشات مختلف ژنتیکی. آزمایشگاه ژن

8690043  مرکز تخصصی ماساژ با استفاده از تجهیزات درمان چربی اضافی و فرم دهی و اصالح بدن  مرکز ماساژ الغری
به روش های غیر جراحی و بدون نیاز به پزشک متخصص.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8690044 شامل شرکت هایی می شود که کلینیک گوش و حلق و بینی نیستند و دارای مجوز از مقامات  خدمات سوراخ کردن گوش
بهداشتی ذیصالح برای انجام سوراخ کردن گوش کودکان و بزرگساالن هستند تا از عوارض 

 كتاب من هيئة صحة دبي

8690055  حرفه ای این تسهیالتی است که بر روی رشد ذهن و توانایی مرکز رشد توانایی های ذهن

8710001 یک مرکز بهداشتی دارای مجوز از مقامات مربوطه به منظور ارائه مراقبت نقاهتگاه  كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8710002 .(MedSpa) یک مرکز انواع درمان ها را با هدف آرامش، جوانسازی، مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، سم  مرکز اسپا پزشکی 
زدایی، تناسب اندام و رفاه عمومی از جمله خدمات پزشکی ارائه می دهد. روش تشخیصی در 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8720002 شامل ارائه درمان اختالالت روانی، عاطفی و رفتاری از طریق ارائه درمان غیرپزشکی است. این  روان درمانی و رفتار درمانی
خدمات از طریق یک متخصص دارای مجوز ارائه می شود.

 كتاب من هيئة تنمية املجتمع حرفه ای

8720003  یک مرکز بهداشتی درمانی برای افرادی که از اعتیاد بهبود می یابند به عنوان بخشی از مراقبت  مرکز ترک اعتیاد
های مستمر برای درمان موثر، درمان اقامتی را فراهم می کند. با سطح باالیی از مداخله روانی 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8720004 شامل مراکزی است که خدمات تخصصی به کودکان مبتال به اوتیسم، خانواده مرکز توانبخشی کودکان اوتیسم  مطلوب موافقة هیئة تنمية املجتمع حرفه ای

8730001  یک مرکز بهداشتی دارای مجوز و آماده برای مراقبت پزشکی و روانی از ساملندان تحت نظارت  مرکز مراقبت های ساملندان
مستقیم پزشکی.

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8730002 یک مرکز غیرمسکونی مبتنی بر جامعه و متخصص در ارائه خدماتی که برای رفع نیازهای  مرکز نیازهای ویژه
کودکان دارای اختالل عملکردی و/یا شناختی طراحی شده است. امکانات مرکز نیازهای ویژه یک 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8790001  مطلوب موافقة هیئة تنمية املجتمع حرفه ای شامل تهیه مسکن دائمی یا موقتی است که برای افراد آسیب خدمات رزیدنت غیر پزشکی

8810002 شامل شرکت خدمات آگاهی سالمت  حرفه ای

8810003  شامل ارائه خدمات مراقبت شخصی و کارهای روزمره به ساملندان و معلوالن جسمی و افراد کم  خدمات مراقبت شخصی ساملندان و افراد با عزم
توان ذهنی است و افرادی که قادر به مراقبت کامل از خود نیستند، شامل فعالیت های روزمره 

 مطلوب موافقة هیئة تنمية املجتمع حرفه ای

8810004 یک مرکز غیر مسکونی متخصص در ارائه خدماتی که برای رفع نیازهای بزرگساالن دارای  مرکز مراقبت های بهداشتی روزانه بزرگساالن
اختالل عملکردی و/یا شناختی طراحی شده است. مراکز مراقبت بهداشتی روزانه بزرگساالن یک 

 كتاب من هيئة صحة دبي حرفه ای

8890001  شامل شرکت های متخصص در پذیرش و مراقبت از کودکان در زمانی که والدین آنها غایب  مهد کودک
هستند.

 وزارة التربية والتعليم حرفه ای

8890002 شامل انجمن انجمن خیریه  کتاب من مؤسسه االوقاف وشؤون القصر حرفه ای

8890003  شامل شرکت های متخصص در ارائه انواع خدمات راهنمایی اجتماعی و خانوادگی به خانواده  مشاوره اجتماعی و خانواده
ها در زمینه رشد اجتماعی، کمک به خانواده ها در حل مشکالت آنها، تشکیل کارگاه های 

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8890004 شامل ارائه مشاوره و حمایت از خانواده مشاور والدین کودکان دارای معلولیت مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8890005  شامل مراکزی است که به ارائه توانبخشی و ارزیابی برای کودکان دارای تأخیر رشدی یا  مرکز مداخالت اولیه
کودکان دارای معلولیت یا واجد شرایط از (سنین تولد تا پنج سال) مشغول هستند.

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8890006  حرفه ای این خدمات شامل شرکت خدمات آموزشی

8890007 خدمات نگهداری از نوزاد  شامل شرکت های متخصص در مراقبت از کودکان برای دوره های کوتاه در غیاب والدین آنها 
می شود.

 حرفه ای

8890008  شامل مراکزی است که به ارائه آموزش زبان و گفتار و تقویت شنوایی برای کودکانی که از  مرکز اختالالت گفتار و زبان
مشکالت زبانی و گفتاری رنج می برند، می پردازد.

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8890009  شامل مراکزی است که در آموزش ویژه برای توانبخشی کودکان عقب مانده ذهنی و اوتیستیک  مرکز آموزش ویژه فردی
از طریق جلسات آموزشی فردی فعالیت می کنند.

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

8890010  شامل ارائه خدمات حفاظتی و اتخاذ تدابیری برای حفاظت از سالمت، رفاه و حقوق افراد آسیب  محافظت در برابر سوء استفاده، غفلت و خدمات استثماری
پذیر است که به آنها، به ویژه کودکان، زنان باردار، ساملندان، افراد مبتال به سوءتغذیه، و افرادی 

 مطلوب موافقة هیئة تنمية املجتمع حرفه ای

8890011 شامل ارائه مراقبت، آموزش و سایر خدمات مورد تایید سازمان دانش و توسعه انسانی به  مرکز دوران کودکی
کودکان در دوران اولیه کودکی برای رشد توانایی ها و مهارت های آنها و اصالح شخصیت آنها 

 كتاب من هيئة املعرفة حرفه ای

9000101  حرفه ای شامل شرکت برگزاری مجالس عروسی

9000102 شامل شرکت مهمانی ها و خدمات سرگرمی  حرفه ای

9000103  شامل دفاتری می شود که با خوانندگان، بازیگران، نوازندگان یا گروه های هنری مختلف برای  قرارداد استعدادهای هنری
اجرای موسیقی، عروسی، مراسم و مهمانی های خصوصی یا اجرای نمایش های هنری به نفع 

 حرفه ای

9000104  شامل گروه ها یا گروه های موسیقی است که برای عملکردهای خصوصی یا عمومی اجرا می  گروه موسیقی
کنند

 حرفه ای

9000105 شامل شرکت اجرای رقص فولکلور  حرفه ای

9000106  شامل شرکت هایی می شود که از فناوری لیزر و جلوه های ویژه برای اجرای نمایش ها در  نمایش لیزر و نور
نمایشگاه های تجاری، تبلیغات تلویزیونی، کنفرانس ها، رویدادها و مراسم های ورزشی یا ارائه 

 حرفه ای

9000107  شامل سازماندهی نمایش های آتش بازی برای همراهی با جشن های رسمی و خصوصی  نمایش آتش بازی
است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

9000108  حرفه ای شامل نمایش تولید نمایش زنده تئاتر

9000109 شامل مؤسساتی است که جشنواره جشنواره های هنرهای نمایشی و موسیقی  حرفه ای

9000110  مطلوب موافقة إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدية دبي) حرفه ای شامل اجراهای سرگرمی که در مکان سیرک

9000112  حرفه ای شامل شرکت جشنواره های ادبیات

9000113  حرفه ای شامل شرکت جشنواره های هنرهای تجسمی

9000901  شامل تولید آثار مجسمه سازی مانند مجسمه ها، اشکال، قطعات تزئینی، ساخته شده از مواد  ساخت مجسمه های تزئینی
دور ریختنی مانند پلی استایرن، کاغذ، یخ، شیرینی و استفاده از وسایل تزئینی در مهمانی ها و 

 حرفه ای

9000903 شامل سالن سالن هنرهای نمایشی  حرفه ای

 45



9000904  شامل گالری هایی که دائماً آثار هنری مانند طراحی، مجسمه، عکس، آثار صنایع دستی،  گالری هنر
شاهکارها و ... را به نمایش می گذارند و یا این آثار هنری را هر از چند گاهی برای برپایی 

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

9000915  صنعتی شامل شرکت مجسمه سازان

9101001 شامل هر مکانی است که با مواد ضروری مانند کتب علمی و ادبی، منابع، نشریات، مجالت و  کتابخانه عمومی
وسایل سمعی و بصری توسط شرکت های فرهنگی و آموزشی تجاری عرضه می شود. همچنین 

 حرفه ای

9102001  یک مرکز فرهنگی و اسنادی به میراث و مسائل زنان و تاریخ و نقش مادربزرگ ها و مادران در  موزه زن
توسعه اجتماعی و ملت سازی و نیز سهم زنان پیشگام در عرصه های آموزشی، اقتصادی و 

 حرفه ای

9102002  ساختمانی که در آن آثار باستانی محلی نگهداری می شود که زندگی در گذشته را نشان می  موزه عتیقه
دهد، از جمله سفال، سکه، خانه و ظروف، آالت موسیقی، شکار و ماهیگیری، طال و زیور آالت 

 حرفه ای

9102003 شامل موزه موزه موم  حرفه ای

9102008  مؤسسه ای متشکل از بخش های مختلفی است که به کاوش در آینده علم، فناوری و نوآوری و  موزه آینده نگری
تمرکز بر آینده ربات ها و هوش مصنوعی و تأثیر آن بر زندگی انسان ها می پردازد. جاذبه

 حرفه ای

9103001 شامل امکاناتی است که انواع حیوانات، پرندگان، حشرات و گیاهان را به نمایش می گذارد و  باغ وحش پارک
بازدیدکنندگان می توانند با تنوع زیستی غنی کاوش کنند و با آن مواجه شوند، شامل پارک هایی 

 موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای

9103003  حرفه ای آکواریومی که برای گنجاندن انواع زیادی از گونه پارک آکواریوم

9103005 این منطقه ای از زیستگاه است که جمعیت های حیات وحش را به هم متصل می کند که توسط  حفاظت از حیات وحش
فعالیت ها یا ساختارهای انسانی از هم جدا شده است و باعث می شود حیوانات هم زیستگاه 

 حرفه ای

9103006  موافقة إدارة البيئة – بلدية دبي حرفه ای شامل پارک پارک پروانه ها

9311001 شامل ارائه خدمات مدیریتی به امکانات ورزشی و تفریحی جانبی نهادهای ورزشی و تفریحی  مدیریت باشگاه های ورزشی و امکانات
مانند باشگاه های فوتبال، سوارکاری، گلف و ورزش های آبی می باشد. این شامل انجام کلیه 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311003  شامل شرکت هایی است که ورزش ها، مسابقات و مسابقات را سازماندهی می کنند و متعاقباً  خدمات برگزاری مسابقات ورزشی
با انجمن های ورزشی بین املللی و محلی، تیم های ورزشی یا ورزشکاران، ثبت نام ورزشکاران، 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311004 شامل برگزارکنندگان مسابقات اسب دوانی مسافت طوالنی، اعم از تریل سواری رقابتی یا  برگزارکنندگان مسابقات اسب دوانی استقامتی
سوارکاری استقامتی، شامل انجام کلیه خدمات مورد نیاز، مانند تعیین مسیر مسابقه و مکان 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9311005  شامل محل برگزاری مسابقات اتومبیل رانی برای میزبانی مسابقات محلی و جایزه بزرگ  پیست اتومبیل رانی
(فرمول)، این مکان به گونه

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311006 شامل ارائه طیف وسیعی از خدمات تخصصی به تیم خدمات ورزشی  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311008  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت اتاق بیلیارد و استخر

9311009  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل زمین پیست اسکیت روی یخ

9311012 شامل شرکت مسیرهای ورزشی و تفریحی  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311016  شامل اجازه دادن به مؤسسات آموزشی برای اجاره امکانات ورزشی خود به دیگران، از جمله  اجاره تسهیالت ورزشی مؤسسات آموزشی
زمین

 هیئة املعرفة والتنمیة البشریة حرفه ای

9311018  شامل شرکت هایی می شود که لیگ ورزش های الکترونیکی شناخته شده را دارند یا اداره می  اپراتور لیگ ورزش های الکترونیکی
کنند

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9311101  شامل شرکت های دارای مجوز و مجوز از مقام ذیصالح برای اجرای دوره تفریحی و نظارت بر  مجری دوره های تفریحی
موتور سواری در آن.

 کتاب من هیئة الطرق واملواصالت حرفه ای

9312001 شامل باشگاه باشگاه ورزشی و تفریحی  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9312002  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت خدمات آموزشی ورزش های آبی

9312003  شامل موسسات ورزشی اختصاص داده شده به آموزش بولینگ از طریق به کارگیری آخرین  باشگاه بولینگ
تکنیک های نظری و عملی برای بهینه سازی عملکرد ورزشی و واجد شرایط بودن بازیکنان برای 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312004 شامل شرکت های متخصص در آموزش شطرنج، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در  باشگاه شطرنج
جاهای دیگر، شامل بهره برداری از امکانات ورزشی مجهز برای امکان بازی شطرنج است.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312005  شامل شرکت های متخصص در آموزش هاکی، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در  باشگاه هاکی
جاهای دیگر، شامل بهره برداری از زمین هایی است که امکان انجام چنین ورزشی را فراهم می 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312006  شامل شرکت های متخصص در آموزش کریکت، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در  باشگاه کریکت
جاهای دیگر، شامل بهره برداری از امکانات ورزشی مجهز است تا امکان انجام این ورزش ها را 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312007 شامل باشگاه ها و مراکز آموزشی تخصصی در یک یا چند هنر دفاع شخصی مانند کاراته،  باشگاه هنرهای رزمی
جودو، تکواندو و کونگ فو، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در جاهای دیگر، شامل بهره 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312008  شامل شرکت های متخصص در آموزش بدنسازی به منظور کنترل و توسعه عضالنی فرد برای  باشگاه بدنسازی
اهداف زیبایی شناختی، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در جاهای دیگر، شامل بهره 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9312009 شامل باشگاه باشگاه شاهینی إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312010  شامل موسسات ورزشی اختصاص داده شده به آموزش اسب سواری از طریق به کارگیری  باشگاه سوارکاری
آخرین تکنیک های نظری و عملی برای بهینه سازی عملکرد ورزشی و واجد شرایط بودن 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312011 شامل شرکت های متخصص در آموزش آمادگی جسمانی برای مردان به منظور اطمینان از  باشگاه آمادگی جسمانی مردان
تناسب اندام و کاهش وزن، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در جاهای دیگر، شامل 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9312012  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای شامل شرکت باشگاه آمادگی جسمانی بانوان

9312013  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت باشگاه بوکس

9312014 شامل شرکت آموزش کشتی  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312015  شامل باشگاه های ورزشی دارای مجوز از مقامات ذیصالح و دارای امکانات ورزشی برای  باشگاه گلف
ورزش گلف به منظور بهینه سازی عملکرد کارآموزان و واجد شرایط بودن برتری ورزشی منطقه 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312016  شامل باشگاه های ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصالح و دارای امکانات ورزشی برای بازی  باشگاه فوتبال
فوتبال و بازی در مسابقات محلی، منطقه ای و بین املللی با ورزشکاران آماتور یا حرفه ای است.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312017  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت آموزش بسکتبال

9312018 شامل موسسات ورزشی اختصاص داده شده به آموزش تنیس از طریق به کارگیری آخرین  خدمات آموزش تنیس
تکنیک های نظری و عملی برای بهینه سازی عملکرد ورزشی و واجد شرایط بودن بازیکنان برای 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312019  شامل شرکت های متخصص در آموزش چوگان، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در  باشگاه چوگان
جاهای دیگر، شامل بهره برداری از زمین هایی است که امکان انجام چنین ورزشی را فراهم می 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312021  شامل شرکت های متخصص در آموزش های نظری و عملی، چتربازی، شامل بهره برداری از  باشگاه چتربازی
امکاناتی است که امکان انجام چنین ورزش هایی را فراهم می کند.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312022 شامل باشگاه باشگاه غواصی و غواصی  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312023  شامل موسسات ورزشی اختصاص داده شده به آموزش شنا از طریق به کارگیری آخرین تکنیک  خدمات آموزش شنا
های نظری و عملی برای بهینه سازی عملکرد ورزشی و واجد شرایط بودن ورزشکاران برای برتری 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312024 شامل شرکت های متخصص در آموزش ژیمناستیک، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه  باشگاه ژیمناستیک
در جاهای دیگر، شامل بهره برداری از عرصه ژیمناستیک برای اجازه دادن به ورزش چنین 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9312025  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت باشگاه موتور سیکلت

9312026  شامل شرکت های متخصص در آموزش تیراندازی با استفاده از انواع مختلف سالح های برد،  آموزش تیراندازی
چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در جاهای دیگر، شامل بهره برداری از امکانات ورزشی 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312027  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت آموزش اسکواش

9312028 شامل شرکت های متخصص در آموزش فوتبال راگبی، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه  آموزش فوتبال راگبی
در جاهای دیگر، شامل بهره برداری از امکانات ورزشی مجهز برای امکان انجام چنین ورزش 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312029  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت آموزش والیبال

9312030  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت باشگاه جیو جیتسو
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9312032  شامل شرکت های متخصص در آموزش پینگ پنگ، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و چه در  آموزش پینگ پنگ
جاهای دیگر، شامل فعالیت دادگاه ها برای اجازه دادن به انجام چنین ورزشی است.

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312034 شامل شرکت آموزش بیسبال  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312035  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل شرکت آموزش بدمینتون

9312036  شامل شرکت های متخصص در آموزش فوتبال آمریکایی، چه در داخل تأسیسات خود شرکت و  آموزش فوتبال آمریکایی
چه در جاهای دیگر، شامل بهره برداری از امکانات ورزشی مجهز برای امکان انجام چنین ورزش 

 کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای

9312037  شامل شرکت هایی با هدف ترویج علوم هوانوردی و تشویق مشارکت اعضا به انجام ورزش های  باشگاه هوانوردی
آسمانی و پروازهای اوقات فراغت مانند گالیدینگ، پاراموتورینگ، عملیات هواپیماهای کنترل از 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

9319004 این شامل تسهیالتی است که توسط مقامات رسمی و بین املللی به عنوان دالل برای بازیکنان  کارگزار ورزشی
فوتبال و باشگاه هایی با هدف ارائه بهترین پیشنهادات و معامالت برای مذاکره و امضای 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9319007  مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای شامل پلتفرم پلت فرم پشتیبانی از مسابقات ورزشی الکترونیکی

9319008  شامل شرکت هایی است که خدماتی را برای تولید، ترویج، سازماندهی، مدیریت، حمایت و  مدیریت رویدادهای ورزشی الکترونیکی
تسهیل رویدادها، مسابقات و مسابقات ورزش الکترونیکی، از جمله کنفرانس ها، نمایشگاه ها، 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9319101 شامل شرکت های دارای مجوز از مقامات ذیصالح ورزشی محلی و بین املللی برای ایفای نقش  نماینده بازیکنان
به عنوان عامل ورزشی، از جمله ترویج و بازاریابی حرفه ورزشکاران و تضمین بهترین معامالت 

 مطلوب موافقة مجلس دبي الرياضي حرفه ای

9321001  کتاب من الهية العامة للشباب والرياضة حرفه ای شامل یک مجموعه ورزشی زمستانی در یک ساختار گنبدی برای قرار دادن یک سیستم برف گنبد اسکی

9321002  حرفه ای شامل مکان محل برگزاری بازی

9321003  مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای شامل پارک شهر بازی

9321005 شامل شرکت زمین بازی تفریحی  حرفه ای

9321008  تجاری شامل ارائه شتر و اسب برای سواری در رویدادهای زنده است. استخدام شتر و اسب

9321010  شامل ارائه تورهای گشت و گذار با هلیکوپتر برای مشاهده معماری شهر از باال و همچنین کوه  اجاره هلیکوپتر
ها و جاذبه های دیگر است.

هیئة دبی للطیران املدنی تجاری

9321011  هیئة تنمیة املجتمع حرفه ای این برنامه خدمات تفریحی برای افراد مصمم

9321012 شامل سالن های مجهز به امکانات برای سرگرمی کودکان در رده های سنی مختلف، چنین بنگاه  بازی سرگرمی کودکان
هایی مجاز به فروش مواد مرتبط با فعالیت در مقادیر غیرتجاری هستند.

 حرفه ای

9329001  شامل شرکت هایی است که در ارائه خدمات به مؤسسات، شرکت هایی که بر پروژه های  خدمات تفریحی
تفریحی نظارت می کنند. این خدمات شامل آماده سازی زمین های بازی، سالن ها و پارک هایی 

 حرفه ای

9329004  موافقة سلطة مدينة دبي املالحية حرفه ای شامل شرکت مدیریت مارینا

9329007 شامل شرکت هایی است که بالن ها را برای تفریح کار می کنند. یک بالون می تواند با سیم به  عملیات و نگهداری بالون
یک سایت توریستی ثابت شود یا می تواند در حال پرواز باشد و سفرهای کوتاهی را در ارتفاعات 

هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

9329008  حرفه ای شامل عرشه عرشه های رصد

9329009  شامل شرکت هایی است که پیک نیک و کمپ های تفریحی در فضای باز را با تهیه لوازم مختلف  سازماندهی پیک نیک و کمپینگ
مانند چادر و سوله، تریلر کاروان، حمام سیار، باربیکیو، روشنایی و تهویه مطبوع سازماندهی 

 حرفه ای

9411001 شورای بازرگانی  کتاب من غرفة دبی حرفه ای شامل شوراهایی است که توسط گروه

9411002  کتاب من غرفة دبی حرفه ای شامل گروه انجمن بازرگانان

9411004 شامل اتحادیه انجمن هوانوردی تجاری  مطلوب موافقة هیئة دبی للطیران املدنی حرفه ای

9491001  شامل مؤسساتی است که موقوفات خیریه را که توسط خود صاحبان مؤسسه یا دیگران برای  مدیریت و سازماندهی موقوفات
مخارج مختلف خیریه اعطا می شود، مدیریت می کنند، از این موقوفات مراقبت می کنند و هزینه 

 کتاب من مؤسسه االوقاف وشؤون القصر حرفه ای

9491003 شامل شرکت خدمات مدیریت وجوه وقف و اهداء  مؤسسه االوقاف وشؤون القصر حرفه ای

9511001  حرفه ای شامل تعمیر رایانه تعمیر و نگهداری کامپیوتر

9512001  شامل شرکت های تعمیر تلفن، تلکس، دستگاه های فکس و تجهیزات و سیستم های مخابراتی،  تعمیر تجهیزات مخابراتی
ایستگاه های ماهواره ای زمینی، گیرنده ها، فرستنده ها و تجهیزات بی سیم است.

 حرفه ای

9512002 تعمیر گوشی موبایل  حرفه ای شامل شرکت

9521001  حرفه ای شامل تعمیر کلیه لوازم الکترونیکی و تجهیزاتی است که در جزئیات این کالس ذکر نشده است تعمیر دستگاه ها و تجهیزات ابزار الکترونیکی

9521003  شامل نصب و تعمیر آننت برای استفاده در پخش رادیو و تلویزیون، گیرنده های مخابراتی، شبکه  نصب و تعمیر آننت
های کامپیوتری بی سیم، رادار.

 حرفه ای

9521004  شامل ارتقاء سیستم عامل در تلفن های همراه همراه و همچنین انجام اصالحات در نرم افزار  خدمات ارتقاء تلفن همراه
پایه است. این تغییرات شامل نصب برنامه

 حرفه ای

9522001 تعمیر و نگهداری لوازم برقی خانگی  شامل شرکت هایی است که در تعمیر یخچال های خانگی، ماشین لباسشویی، اتو، جاروبرقی، 
پنکه، میکسر، توستر و سایر لوازم برقی آشپزخانه، رادیو، تلویزیون، مجموعه های ویدئویی 

 حرفه ای

9522003  حرفه ای شامل تعمیر مشعل های برقی، گازی، زغالی یا نفت سفید، اجاق گاز و اجاق گاز می باشد. تعمیر اجاق گاز و اجاق گاز

9523001  حرفه ای شامل تعمیرات دستی و مکانیکی انواع کفش های مردانه، زنانه و بچه گانه. تعمیر کفش

9523002  شامل تعمیر کاالهای چرمی به غیر از کفش، مانند کیف دستی، کیف پول و کمربند، پوشیدن  تعمیرات چرم و محصوالت مشابه
پوشاک، چه از چرم طبیعی یا مصنوعی باشد.

 حرفه ای

9524002  حرفه ای شامل تهیه انواع پرده و تثبیت در امکانات مختلف می باشد. آماده سازی و تعمیر پرده

9524003  حرفه ای شامل تهیه مبلمان، به ویژه صندلی هایی با روکش، فنر، تار و روکش پارچه و چرم است. اثاثه یا لوازم داخلی مبلمان

9524004 شامل شرکت های متخصص در تعمیر مبلمان منزل و اداری اعم از صندلی، میز، کابینت، مبل  تعمیر و نوسازی مبلمان
های چوبی یا فلزی، تعمیر شامل رنگ آمیزی پرداخت، الک زدن، تعویض اثاثه یا لوازم داخلی و 

 حرفه ای

9529001  شامل تعمیر و نگهداری ساعت، ساعت، ساعت زنگ دار و مکانیسم زمان بندی، ساعت پانل  تعمیر ساعت و ساعت
ابزار، تجهیزات ثبت زمان و تجهیزات اندازه گیری، ضبط و نمایش فواصل زمانی مانند پارکومتر، 

 حرفه ای

9529002  شامل تعمیر جواهرات زینتی مانند سنجاق، دستبند، گردنبند، دستبند، انگشتر که از طال،  تعمیر جواهرات
پالتین، پاالدیوم، تیتانیوم، نقره و سنگ های قیمتی ساخته شده است.

 مؤسسه تنظيم الصناعة األمنية حرفه ای

9529004  شامل تعمیر دوچرخه های دو یا سه چرخ مورد استفاده برای تفریح، حمل و نقل، مسابقه و به  تعمیر دوچرخه
عنوان اسباب بازی کودکان است.

 حرفه ای

9529005 شامل شرکت تعمیر عتیقه جات و مجموعه های کمیاب  حرفه ای

9529006  شامل تعمیر کاالهای چشم پزشکی، عینک، عینک آفتابی، لنزهای آسیاب شده به نسخه، لنزهای  تعمیر عینک
تماسی، عینک ایمنی

 حرفه ای

9529007  حرفه ای شامل تعمیر و تیز کردن چاقو و قیچی برای مصارف مختلف. تعمیر چاقو، قیچی و تیز کردن

9529008  شامل کارگاه ها و کارگاه های تخصصی تست سیلندرهای مختلف گاز پر شده، هوای فشرده،  تست و تعمیر سیلندرهای گاز
گازهای پزشکی و سیلندرهای گاز تخصصی غواصی آب، همچنین بررسی اعتبار این گونه 

 حرفه ای

9529009  شامل تعمیر و نگهداری بازی های برقی یا الکترونیکی کودکان، دوچرخه، ماشین، قایق، هواپیما  تعمیر اسباب بازی
و سایر اسباب بازی های مورد استفاده کودکان است.

 حرفه ای

9529011 شامل تعمیر و نگهداری آالت موسیقی الکترونیکی و معمولی مانند سازهای زهی، بادی و کوبه  تعمیر و نگهداری آالت موسیقی
ای، پیپ، آکاردئون، ارگ.

 حرفه ای

9529012  شامل تعمیر دستگاه بست مکانیکی یا الکترونیکی است که توسط یک جسم فیزیکی مانند کلید،  تعمیر قفل
کارت کلید، اثر انگشت، نشانه امنیتی آزاد می شود.

 حرفه ای

9529013  اإلدارة العامة للتحريات واملباحث الجنائية – شرطة دبي حرفه ای شامل شرکت تکثیر کلید
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9529020  شامل ساخت اجناس نقره ساز، مانند سنجاق سینه، درآمد، گردنبند، دستبند، انگشتر از نقره  نقره ساز
است.

 حرفه ای

9529101  شامل ساخت کیف های مدرسه و دستی از چرم، الیاف، پارچه یا پالستیک با دوخنت قسمت های  خیاطی کیف
مختلف به هم.

 حرفه ای

9601001 شامل پرس کردن انواع پوشاک و منسوجات است که با دست، تجهیزات مکانیکی یا ماشین خدمات پرس پارچه  حرفه ای

9601002  شامل لباسشویی های اتوماتیک و دستی که شسنت لباس ها، پرده ها، ملحفه ها، فرش های  خدمات خشکشویی
کوچک را انجام می دهند، همچنین شامل شسنت لباس ها و محصوالت چرمی و غیره می شود.

 حرفه ای

9601004  شامل مغازه هایی است که خدمات شستشوی انواع فرش اعم از موکت، لوازم تزئینی ماشینی،  نظافت فرش
فرش دستباف شرقی را ارائه می دهند. این خدمات شامل نظافت یا شست و شوی فرش ها در 

 حرفه ای

9601005 شامل مغازه خدمات خشک شویی  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9601006  حرفه ای شامل مغازه هایی که تعمیر لباس، فرش، پوشاک، پرده و غیره را بر عهده دارند. ترمیم فرش و منسوجات

9601007  شامل تمیز کردن عمیق دستی و ماشینی برای صندلی های ماشین، به غیر از تمیز کردنی که  تمیز کردن صندلی های خودکار
هنگام شسنت کل ماشین انجام می شود.

 حرفه ای

9602101 شامل شرکت آرایشگاه مردانه و آرایشگاه  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9602201  شامل سالن های بانوانی که در زیبایی و مراقبت از مو، از جمله، شستشوی مو، کوتاه کردن،  کوتاه کردن مو و آرایش مو بانوان
تنظیم، رنگ کردن، تکان دادن، صاف کردن، اصالح مو، خدمات حنا، و همچنین درمان های 

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9602202  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل سالن های خانم هایی که در رنگ کردن دست های خانم ها با حنا کار می کنند. سالن حنا

9602301 شامل افرادی می شود که با آرایش، آرایشگری، رنگ کردن دست و پای خانم ها با حنا به زیبایی  خدمات آرایش، آرایشگری و حنا
ظاهر می پردازند، بدون کوتاهی مو.

 حرفه ای

9602302  شامل شرکت هایی است که در درمان زیبایی ناخن های دست و پا، از جمله استفاده از  مانیکور و پدیکور ناخن
ابزارهایی برای الیه برداری و مرطوب کردن پوست و صاف کردن ناخن ها قبل از رنگ آمیزی با 

 حرفه ای

9602901  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت آرایشگری کودکان

9602902  شامل اتوبوس های مجهز با ابزار آرایشگری برای ساخت سالن سیار برای کودکان، همچنین  آرایشگاه سیار کودکانه
مجهز به تهویه هوا و سیستم های تلویزیونی و ویدئویی، چنین سالن های سیار می توانند در 

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9602903 مرکز اصالح مو  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت

9602904  شامل ارائه خدمات نظافت حیوانات خانگی مانند حمام کردن، برداشنت موهای زائد، کندن دست،  نظافت حیوانات خانگی
قیچی ناخن، برای بهبود ظاهر فیزیکی حیوانات خانگی و همچنین رفاه و سالمتی آنها.

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

9602905  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل مراکز تخصصی در برداشنت کل مو، از جمله قسمت زیر پوست با استفاده از روش مرکز رفع موهای زائد

9602906  شامل سالن هایی است که در رفع موهای انسان برای مردان در نواحی طاسی یا نازک شده  مرکز اصالح موی جنت
سر نقش دارند.

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9602907 شامل سالن مرکز اصالح موی بانوان  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9603002  حرفه ای شامل شرکت خدمات تشییع جنازه

9609001 شامل شرکت مرکز مراقبت های شخصی و آرایشی بانوان  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9609002  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت حمام شرقی بانوان

9609003 شامل شرکت هایی می شود که با روش های برنزه مصنوعی مانند تخت های برنزه کننده که  مرکز قهوهای مایل به زرد
اشعه ماوراء بنفش را ساطع می کنند تا رنگ پوست را برنزه کنند یا برنزه کنند، از جمله از 

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9609004  شامل شرکت های متخصص در طیف گسترده ای از آب درمانی و فعالیت های آرامش بخش  باشگاه سالمت بانوان
برای زنان، مانند حمام بخار، جکوزی، سونا، چنین شرکت هایی مجاز به انجام ماساژ نیستند.

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9609005 Gents کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای شامل شرکت مرکز مراقبت های شخصی و آرایشی 

9609007 شامل شرکت حمام شرقی مردانه  کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9609008  شامل شرکت های متخصص در طیف گسترده ای از آب درمانی و فعالیت های آرامش بخش  باشگاه سالمت جنت
برای مردان، مانند حمام بخار، جکوزی، سونا، چنین شرکت هایی مجاز به انجام ماساژ نیستند.

 کتاب من إدارة الصحة والسالمة العامة (بلدیة دبی) حرفه ای

9609010  شامل شرکت هایی است که درگیر سوار شدن و گرفنت حیوانات خانگی خانگی از جمله سگ،  پانسیون حیوانات خانگی خانگی
گربه، خرگوش، الک پشت و پرندگان خانگی در قفس هستند که شامل آموزش، راه رفنت سگ ها و 

إدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دوبي حرفه ای

9609011  حرفه ای شامل شرکت هایی می شود که در صیقل دادن کفش فعالیت می کنند. پولیش کفش

9609014 شامل دفاتری است که اساساً برای کمک به افراد در یافنت شرکای ازدواج، از جمله ایجاد پایگاه  خدمات دفاتر ازدواج
داده پروفایل ها و ترجیحات متقاضیان ازدواج، نقش این دفاتر برای هماهنگ کردن مالقات بین 

مطلوب موافقة وزارة تنمية املجتمع حرفه ای

9609015  حرفه ای شامل شرکت آبگرم کودک

9609017 شامل شرکت هایی می شود که در ارائه کمک و پشتیبانی به افرادی که در حوادث ناشی از  خدمات پشتیبانی تلفات تصادفات
وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی صدمه دیده اند، ممکن است این افراد از خانه دور 

 حرفه ای

9609019  حرفه ای شامل تولید صابون از مواد طبیعی و شیمیایی در سطح کمتر از سطح صنعتی. صابون سازی و شکل دهی

9609022  مطلوب موافقة قسم الخدمات البيطرية بإدارة خدمات الصحة العامة – بلدية دبي حرفه ای شامل گرفنت حیوانات خانگی و حیواناتی است که طبق مقررات بین خدمات مصادره حیوانات ولگرد

9609023 شامل شرکت خدمات پارکینگ نوکر  حرفه ای

9609024  حرفه ای شامل شرکت ساخت کیت شناسایی کودک

9609025 شامل شروع فعالیت آماده سازی ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکتی  حرفه ای

9609027  شامل شرکت هایی می شود که در حال سفر و جابجایی حیوانات خانگی برای دیدار مجدد با  خدمات جابجایی حیوانات خانگی
صاحبانشان در محل اقامت جدیدشان یا غیره است، شامل انجام مراحل اداری و آماده سازی 

 حرفه ای

9609028 شامل شرکت هایی می شود که درگیر سوار شدن و گرفنت حیوانات خطرناک از جمله حیوانات،  شبانه روزی حیوانات خطرناک
ببر، پلنگ، گرگ، روباه و غیره هستند.

 حرفه ای

9609029  حرفه ای شامل شرکت اپراتور قفسه های هوشمند

9609101  موافقة مؤسسة التنظيم العقاري - الكترونية حرفه ای این شرکتی است که برای انجام مشاغل خاص طبق مقررات رایج تأسیس شده است. شرکت هدف ویژه

9609102  حرفه ای شامل ماساژ رفلکسولوژی غیر درمانی پا با فشار دادن روی قسمت مرکز ماساژ پا

9609103 این فرآیند شامل انجام تست خدمات تست هوش چندگانه  حرفه ای
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