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ACTIVITY NAMEاسم النشاط رقم النشاط

 Land Preparation and Irrigation Systems Worksأعمال إعداد األراضي وتنفيذ شبكات الري وصيانتها0161002
and Maintenance

Services For District Coolingخدمات التبريد المركزي للمناطق3530002

Sewerage Works Technical Servicesالخدمات الفنية ألعمال الصرف الصحي3700001

 Management and distribution of processedإدارة وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة3700006
sewerage water

 Protection of marine environment through airحماية البيئة البحرية بتقنية الفقاعات الهوائية4100010.1
bubbles technique

 Underwater Telecommunications and Powerخدمات تمديد وصيانة كابالت االتصاالت والطاقة البحرية4321014
Cables Installation and Maintenance Services

 Areas Cooling Stations Constructionصيانة وتشغيل محطات تبريد المناطق4329914
Maintenance And Operation

Block Worksأعمال الطابوق4330001

 Carpentry Works And Wood Groundsأعمال النجارة وتركيب األرضيات  الخشبية4330005
Installation

Aluminium Installation Worksأعمال تركيبات األلمنيوم4330013

Glass Plates Installation Worksأعمال تركيبات األلواح الزجاجية4330014

Steam Cleaning, Sand Blasting For Buildingالتنظيف بالبخار والسفع بالرمال للمباني4390012

Wholesale of Palm Branches Tradingتجارة الدعون )سعف النخيل( - بالجملة4620107

 Wholesale of Bamboo, Wood and Frondsتجارة منتجات الخيزران والغاب والخوص - بالجملة4649033
Products Trading

Wholesale of coffee machines and accessoriesتجارة مكائن القهوة ومستلزماتها - بالجملة4649073

  Wholesale trading of multi-dimensional Printersتجارة الطابعات متعددة األبعاد - بالجملة 4651006

Wholesale of Complementary Foils and Circlesتجارة الرقائق والدوائر المتكاملة - بالجملة4652012
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Jamming Equipment Wholesaleتجارة أجهزة التشويش - بالجملة4652019

Encryption Equipment Wholesaleتجارة أجهزة التشفير - بالجملة4652020

 Wholesale of Agricultural Machinery andتجارة الجرارات واآلليات الزراعية - بالجملة4653001
Equipment and Outfit Trading

 Wholesale Of Painting Equipment Andتجارة معدات وآالت الطالء - بالجملة4659206
Machinery Trading

Wholesale of Hydropanels Tradingتجارة ألواح تكثيف المياه - بالجملة4659212

 Wholesale of Spare Parts and Sections Tradingتجارة قطع غيار القطارات ومكوناتها - بالجملة4659310
of Trains

Wholesale Of Sterilized Room System Tradingتجارة أنظمة الغرف المعقمة - بالجملة4659946

 Wholesale of Bank and Cash Equipment andتجارة األجهزة والمعدات المصرفية والنقدية - بالجملة4659947
Apparatuses Trading

تجارة قطع غيار أجهزة ومعدات اإلنذار والمراقبة -4659963
بالجملة

Wholesale Of Spare Parts And Equipment 
Trading Of Alarm And Monitor Devices Trading

 Wholesale trading of Artificial Intelligenceتجارة روبوتات الذكاء االصطناعي - بالجملة4659973
Robots

Sterilization equipment and devices tradingتجارة معدات وأجهزة التعقيم4659975

Wholesale of Crane Bars and Outfit Tradingتجارة قضبان الرافعات ولوازمها - بالجملة4662007

Wholesale of Metal Barrels Tradingتجارة البراميل المعدنية - بالجملة4662009

Wholesale of Shipment Containers Tradingتجارة حاويات الشحن - بالجملة4662013

Space resource trade – wholesaleتجارة الموارد الفضائية - بالجملة4662020

Wholesale of Scaffold Tradingتجارة السقاالت - بالجملة4663028

 Wholesale of Non-Nutritious Plant and Animalتجارة الزيوت النباتية والحيوانية غير الغذائية - بالجملة4669217
Oils Trading
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 - Hunting equipment and supplies tradeتجارة معدات وأدوات الصيد البري - بالجملة4690017
wholesale

Management Operation of Dry Docksإدارة وتشغيل األحواض الجافة5222006

 Management and operation of Artificialإدارة وتشغيل أنظمة روبوتات الذكاء االصطناعي5224007
Intelligence robotic systems

Art Production Services Contractsتعهدات خدمات اإلنتاج الفني5913002

 Cable And Wireless Networks Installation Andصيانة وتركيب الشبكات السلكية والالسلكية6120003
Maintenance

 Oil and Natural Gas Fields Production’ Softwareتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي6201008
Design Production’ Software Design

Cyber Security Architectureتصميم هيكلية األمن اإللكتروني6201010

Secure electronic sites & accountsتأمين المواقع والحسابات اإللكترونية6201011

Gaming Development Servicesخدمات تطوير األلعاب6201014

Auditing, Reviewing &Testing Cyber Risksخدمات تدقيق ومراجعة واختبار المخاطر اإللكترونية6202008

Data Management & Cyber Security Servicesخدمات إدارة البيانات واألمن اإللكتروني6202011

Data Classification & Analysis Servicesخدمات تصنيف وتحليل البيانات6311001

Data Collection From One Or More Sourcesجمع البيانات من مصدر أو أكثر6311002

E-Guide and Building E-Complexesالدليل اإللكتروني وبناء المجمعات اإللكترونية6311005

Data Enteringخدمات إدخال البيانات6311006

 Network Websites Contents Entering andإدخال وإمداد محتويات مواقع الشبكة المعلوماتية6311007
Supplying

Light Archivingاألرشفة الضوئية6311008
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Detection Services For Real Estateخدمات الكشف على العقارات6820007

 Management supervision services for ownersخدمات اإلشراف اإلداري لجمعيات المالك6820014
associations

Merging and Company Evaluationتقييم واندماج الشركات6920005

Corporate Services Provider (CSP)مزود خدمات الشركات7010006

Cooking Consultantاستشارات فن الطهي7020031

Customs Consultantاالستشارات الجمركية7020032

Gaming Consultancy Servicesخدمات استشارات األلعاب7020041

Real Estate Survey Servicesاستشارات المسح العقاري7110509

Building Inspection Servicesخدمات فحص المباني7120028

 Services Of Testing And Measuring Ofخدمات اختبار وقياس المؤشرات البيئية7120034
Environmental Indicators

 Storage Environments Temperature Verificationخدمات فحص وتقييم درجات حرارة بيئات التخزين7120037
Services

Proficiency Testing Provider Services (PTP)خدمات مزودي اختبارات الجدارة7120038

Gaming Quality Assurance Specialized Servicesخدمات ضمان الجودة المتخصصة لأللعاب7120039

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال الطاقة 7210103
المتجددة

Consultancy and studies and researches in 
renewable energy

Marketing Passes Festivals and Art Eventsتسويق بطاقات دخول المهرجانات واألحداث الفنية7990002

Commercial Information Servicesخدمات المعلومات التجارية8299006

 Inspection & audit services  on work proceduresخدمات الرقابة والتفتيش على سالمة إجراءات العمل8299017
and policies.
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  Repair And Maintenance Of Electromedicalإصالح وصيانة المعدات اإللكترونية الطبية3313003
Equipment

Repair and Maintenance Hydraulic Machineryإصالح وصيانة المعدات الهيدروميكانيكية3319101

 Repair and Maintenance Via Vendingإصالح ماكينات ومعدات البيع اآللي3319103
Equipment

 Heavy Machines and Machinery Repairing andإصالح اآلالت والمكائن الثقيلة وصيانتها3319902
Maintenance

Wholesale of Bones, Hoofs and Horns Tradingتجارة العظام والحوافر والقرون - بالجملة4620207

Wholesale of Dry Ice Tradingتجارة الثلج الجاف - بالجملة4690015

 Repair And Maintenance Of Steam Or Otherإصالح وصيانة المولدات البخارية3311003
Vapour Generators

 Repair And Maintenance Of Parts For Marine Orإصالح وصيانة أجزاء الغاليات البحرية أو الكهربائية3311006
Power Boilers

 Shipment Containers Maintenance andصيانة حاويات الشحن وإصالحها3311008
Repairing

 Shooting Arenas Equipments Repairing andإصالح معدات ميادين الرماية وصيانتها3319910
Maintenance

Reels Maintenanceإصالح وصيانة البكرات3319912

Racetrack Fence Installationتركيب أسوار مضامير السباق4290908

Maintenance and Repair of Turbines Enginesصيانة وإصالح المحركات التوربينية3312014

Real Estate Development Constructionالتطوير العقاري لإلنشاءات4100014

Construction of agriculture facilityمقاوالت المباني الزراعية4100016

Road Painting And Other Marking Worksأعمال تنفيذ خطوط الطرق وعالماتها4210006

Water Pump Stations Projects Contractingمقاوالت محطات ضخ الصرف الصحي4220302
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مقاوالت األعمال المدنية لمحطات توليد الطاقة وتحلية 4290105
المياه

Civil works of energy generation construction 
stations

Patterns Investing in patents and appliedاالستثمار في براءات االختراع6499017

 Finishing Commodities and Products Forتجهيز السلع والمنتجات ألغراض الترويج4610006
Promotion Purposes

Child Identification kit Makingإعداد بيانات األطفال التعريفية ألغراض الطوارئ6311010

  Cloud Computing Servicesخدمات الحوسبة السحابية 6311011

 Information Research Services And Theخدمات أبحاث المعلومات واالستبيان6399002
Questionnaire

Consulting Rescheduling of Loansاستشارات جدولة القروض6619004

Research and development in space technologyالبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الفضاء7210110

 Research and development to in the field ofالبحث والتطوير في الحوسبة السحابية7210111
cloud computing

 Research and development in the field of smartالبحث والتطوير في مجال األنظمة الذكية7210112
systems

البحث والتطوير في مجال المعدات وأجهزة األمن 7210113
والمراقبة

Research and development in the field 
of equipment and devices security and 
surveillance

البحث والتطوير في معدات التشويش واألنظمة الخاصة 7210114
بها

Research and development in jamming 
equipment and their systems

 Research and development in equipment andالبحث والتطوير في معدات وأجهزة القياس والتحكم7210115
devices measurement and control

 Research and development of phenomenaالبحث والتطوير في أجهزة رصد الظواهر7210116
monitoring devices

-Research and development in the field of multiالبحث والتطوير في مجال الطباعة متعددة األبعاد7210117
dimensional printing

Research and development in the field of robotالبحث والتطوير في مجال الروبوتات7210118

 Research and development in mixed reality andالبحث والتطوير في الواقع المختلط والمحاكاة الرقمية7210119
digital simulation
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 Research and development in quantumالبحث والتطوير في الحوسبة الكمية7210120
computing

Pharmaceutical studies and researchesالدراسات والبحوث الصيدالنية7210201

 Research and development in the field of basicالبحث والتطوير في المجال الزراعي7210203
and advanced agriculture

البحث والتطوير في المجاالت المتعلقة بالعلوم الطبية 7210204
الحيوية والتعزيز البشري

Research and development in areas related to 
biomedical sciences and human augmentation

 Consultancy and Studies and Researches Inاالستشارات والدراسات والبحوث في مجال علم االجتماع7220002
Sociology

االستشارات والدراسات والبحوث في مجال العلوم 7220005
القانونية

Consultancy and Studies and Researches In 
Legal Sciences

 Consulting And Research And Development Inاالستشارات والبحث والتطوير في مجال تقنيات التعليم7220007
The Field Of Technology Education

Processing and production of advertising giftsتجهيز وإنتاج  الهدايا اإلعالنية7310004

 Advertisement Material and Samplesتوزيع المواد اإلعالنية والعينات7310005
Distribution

Musical Instruments Rentalتأجير اآلالت واألدوات الموسيقية7729010

Robots & Smart Machines Rentalتأجير الروبوتات واألجهزة الذكية7730046

Disinfection and Sterilization Servicesخدمات التطهير والتعقيم8121004

Online Players Support Service Providersخدمات دعم العبي الرياضات اإللكترونية8299024

E-sports Event Managementإدارة فعاليات الرياضات اإللكترونية9319008

 Retail Sale Via Stalls of Corn and Popcornكشك بيع ذرة وفوشار4781010

Retail Sale of Sweetsبيع الحلويات - بالتجزئة 4721015

 Retail Sale of Chocolateبيع الشوكوالتة - بالتجزئة 4721014
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Preparation and processing of fresh juicesتحضير وتجهيز العصائر الطازجة5630003

Investment in Oil & Natural Gas Projectsاالستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي6499020

Investment in Water Enterprises & Developmentاالستثمار في مشروعات المياه وتطويرها6499021

االستثمار في المشروعات التكنولوجية وتأسيسها 6499023
وإدارتها

Investing in technology projects, establishing 
and managing them

االستثمار في مشروعات ابتكار األعمال االجتماعية 6499027
وتأسيسها

Social Innovation Development and 
administration

 Cooking Consultantاستشارات فن الطهي 7020031

 Gaming Development Servicesخدمات تطوير األلعاب 6201014
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