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مقدمة الدليل:

يعمــل قطــاع شــؤون الصناعــة فــي  وزارة التجــارة والصناعــة علــى إعــداد إرشــادات وتعاميــم لجميــع الجهــات الخاضعــة ألحــكام الــوزارة 
 إلــى ذلــك تــم إصــدار هــذا الدليــل اإلرشــادي الخــاص بالصناعــات غيــر المســتهدفة فــي منطقــة الصناعــات الصغيــرة 

ً
ورقابتهــا، واســتنادا

والمتوســطة.

الهدف من الدليل: 

يــف باألنشــطة الصناعيــة المحــددة ضمــن منطقــة الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة، والتــي ُيســمح فقــط بإصــدار  يهــدف الدليــل إلــى التعر
 لعــدة عوامــل نوجزهــا علــى النحــو اآلتــي:

ً
ــة لهــا لكــن دون منحهــا أراٍض،  وذلــك نظــرا تراخيــص صناعي

الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي  •
ارتفاع التكلفة السوقية  •
اكتفاء السوق المحلي  •

نطاق التنفيذ:

تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة ضمن قطاع شؤون الصناعة بتطبيق أحكام هذا الدليل.

حقوق وصالحيات التحديث على الدليل:

 إلــى 
ً
ُيعــد تحديــث هــذا الدليــل وإصــدار نســخ مســتقبلية منــه  مــن اختصاصــات قطــاع شــؤون الصناعــة فــي وزارة التجــارة والصناعــة، واســتنادا

ذلــك فإنــه  ســيتم التعميــم  علــى كافــة الجهــات  المعنيــة بتطبيــق أحــكام الدليــل،  فــي حــال تــم إصــدار نســخة جديــدة منــه، كمــا ســيتم نشــر 
النســخة المحدثــة المعتمــدة منــه علــى موقــع وزارة التجــارة والصناعــة.

 لتغيــر العوامــل التــي تمــت اإلشــارة إليهــا ضمــن  بنــد الهــدف 
ً
 للتحديــث والتنقيــح بشــكل مســتمر نظــرا

ً
باإلضافــة إلــى ذلــك، ُيعتبــر هــذا الدليــل قابــا

مــن الدليــل.

سياسة استخدام الدليل:

يحه فقط. يوفر هذا الدليل إطار عمل إلجراءات معينة ويجب استخدامه ضمن تصار  •
تتم مراقبة اإلجراءات على أساس مستمر، وتتم الموافقة على التعديات والكشف عنها مع االحتفاظ بالسجات المناسبة.   •

يجب أال تقوم أي إدارة أخرى بأي إجراء دون إشعار ُمسبق أو دون الحصول على موافقة اإلدارة المختصة بإصدار  •



األنشطة غير المستهدفة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع

صناعة المعكرونة بكافة أنواعها107411صناعة المنتجات الغذائية110

ية بكافة أنواعها107412صناعة المنتجات الغذائية210 صناعة الشعير

107490صناعة المنتجات الغذائية310
المعكرونـــة  لصناعـــة  أخـــرى  أنشـــطة 

المماثلـــة النشـــوية  والمنتجـــات 

170220صناعة الورق ومنتجاته 417
أو   الـــورق  مـــن  أوعيـــة  صناعـــة 
لألغذيـــة  الممـــوج  المقـــوى  الـــورق 
األخـــرى واألغـــراض  والمشـــروبات 

170230صناعة الورق ومنتجاته 517
وصناديـــق،  كرتـــون،  علـــب  صناعـــة 
وحقائـــب مطويـــة أو مفـــردة مـــن الـــورق 

الممـــوج  المقـــوى  الـــورق  مـــن  أو 

صناعة الشامبوهات202313صناعة المواد والمنتجات الكيميائية620

202330صناعة المواد والمنتجات الكيميائية720
الغـــرف  تعطيـــر  مســـتحضرات  صناعـــة 

الروائـــح وإزالـــة 

صناعة العطورات الرجالية والنسائية202341صناعة المواد والمنتجات الكيميائية820

صناعة الكولونيا وماء التواليت202342صناعة المواد والمنتجات الكيميائية920

صناعة العود ودهن العود202343صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1020

صناعة البخور202344صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1120

202349صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1220
أخـــرى  يـــة  عطر مســـتحضرات  صناعـــة 

الشـــخصي لالســـتخدام 

صناعة العلب والصناديق من اللدائن222041صناعة منتجات المطاط واللدائن1322

1423
يـــة األخـــرى  صناعـــة منتجـــات المعـــادن الالفلز

)منتجـــات غيـــر معدنيـــة(
231021

ــتخدمة  ــة المسـ ــاف الزجاجيـ ــة األصنـ صناعـ
فـــي اإلنشـــاءات

1523
يـــة األخـــرى  صناعـــة منتجـــات المعـــادن الالفلز

)منتجـــات غيـــر معدنيـــة(
239220

واألرضيـــات  الحوائـــط  بـــالط  صناعـــة 
والقيشـــاني( )الســـيراميك 

1623
يـــة األخـــرى  صناعـــة منتجـــات المعـــادن الالفلز

)منتجـــات غيـــر معدنيـــة(
239520

يكـــو اإلســـمنتي  صناعـــة البـــالط والمواز
بكافـــة أصنافـــه

1725
المشـــكلة  المعـــادن  منتجـــات  صناعـــة 

والمعـــدات(  اآلالت  )باســـتثناء 
يج والخزانات251210 صناعة الصهار

1825
المشـــكلة  المعـــادن  منتجـــات  صناعـــة 

والمعـــدات(  اآلالت  )باســـتثناء 
259910

مثـــل  معدنيـــة  تثبيـــت  مشـــابك  صناعـــة 
والصواميـــل  والدبابيـــس  المســـامير 

بأنواعهـــا والحلقـــات 

1925
المشـــكلة  المعـــادن  منتجـــات  صناعـــة 

والمعـــدات(  اآلالت  )باســـتثناء 
259922

صناعـــة كابـــالت وشـــرائط معدنيـــة مـــن 
النحـــاس

310010صناعة األثاث2031

صناعـــة األثـــاث والموبيليـــا مـــن الخشـــب 
والمكاتـــب،  والفنـــادق،  للمنـــازل، 
والمســـاجد،  يـــة،  التجار والمحـــالت 

..إلـــخ. والمـــدارس 
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