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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 بالمناطــق الصناعيــة بحســب األنشــطة غيــر المســتهدفة فــي دولــة 

ً
ورقابتهــا، واســتنادا

قطــر.

الهدف من الدليل: 

يــف بالمناطــق الصناعيــة بحســب األنشــطة غيــر المســتهدفة ، والتــي ُيســمح فقــط بإصــدار تراخيــص صناعيــة لهــا لكــن  يهــدف الدليــل إلــى التعر
دون منحهــا أراٍض.

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 والصناعة،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.

باإلضافة إلى ذلك،  ُيعتبر هذا الدليل قابال للتحديث والتنقيح بشكل مستمر وذلك بحسب احتياجات السوق الصناعي في المستقبل.

سياسة استخدام المستند

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

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





األنشطة غير المستهدفة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع

إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة101042صناعة المنتجات الغذائية110

102030صناعة المنتجات الغذائية210
حفـــظ األســـماك والمنتجـــات الســـمكية 

يـــد أو التجميـــد بواســـطة التبر

103023صناعة المنتجات الغذائية310
صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من 
البطاطس ) بما فيها رقائق البطاطس( 

103041صناعة المنتجات الغذائية410
تجفيف وتعبئة التمور وصناعة 

منتجاتها

103090صناعة المنتجات الغذائية510
أنشطة أخرى لتجهيز وحفظ وتعليب 
وصناعة منتجات أخرى من الفواكه 

والخضراوات

صناعة الفطائر بأنواعها.  107130صناعة المنتجات الغذائية610

صناعة المكرونة بكافة أنواعها107411صناعة المنتجات الغذائية710

ية بكافة أنواعها107412صناعة المنتجات الغذائية810 صناعة الشعير

107430صناعة المنتجات الغذائية910
صناعة العجائن المحشوة المعبأة في 

علب أو المجمد

صناعة العجائن المحشوة المطبوخة 107441صناعة المنتجات الغذائية1010

107442صناعة المنتجات الغذائية1110
صناعة العجائن المحشوة غير 

المطبوخة 

107490صناعة المنتجات الغذائية1210
أنشطة أخرى لصناعة المكرونة 

والمنتجات النشوية المماثلة

107960صناعة المنتجات الغذائية1310
تعبئة الشاي وبدائل الشاي مثل 

ية الزهورات والبابونج واألعشاب البر



1416
ُصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين 
،باستثناء األثاث ، ُصنع أصناف من القش 

ومواد الضفر
صناعة األبواب والنوافذ الخشبية162220

170220صنع الورق ومنتجات الورق1517
صناعة أوعية من الورق أو من 

الورق المقوي المموج لألغذية 
والمشروبات واألغراض األخرى

170230صنع الورق ومنتجات الورق1617
صناعة علب كرتون ، صناديق ، شنط 
مطوية أو مفردة من الورق أو من 

الورق المقوى المموج 

صناعة الشامبوهات202313صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1720

202330صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1820
 صناعة مستحضرات تعطير الغرف 

وإزالة الروائح

صناعة العود ودهن العود202343صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1920

صنع البخور202344صناعة المواد والمنتجات الكيميائية2020

صناعة العلب والصناديق من اللدائن222041صناعة منتجات المطاط واللدائن2122

2223
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
231021

ــتخدمة  ــة المسـ ــاف الزجاجيـ ــة األصنـ صناعـ
فـــي اإلنشـــاءات

2323
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
239220

صناعة بالط الحوائط واألرضيات 
)السيراميك والقيشاني(

2423
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
239520

صناعة البالط و الموازيكو اإلسمنتي  
بكافة أصنافه

2523
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
قطع ونشر الرخام239640

2623
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
239650

صناعة منتجات من الرخام مثل 
المطابخ والمغاسل والتحف واألحواض 

والتماثيل والنحت والرسم وما 
شابهها .

2723
ية األخرى  صناعة المنتجات المعادن الالفلز

)منتجات غير معدنية(
239690

أنشطة أخرى لقطع ونشر الرخام 
وصناعة منتجاته 



2825
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 

اآلالت والمعدات( 
259910

صناعة مشابك تثبيت معدنية مثل 
المسامير والدبابيس والصواميل 

والحلقات بأنواعها

2925
صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء 

اآلالت والمعدات( 
259922

صناعة كابالت ) ماعدا شرائط معدنية 
من النحاس(

3029
صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 

المقطورة ونصف المقطورة
292022

صناعة المركبات نصف المقطورة من 
نوع الكارفان 

310010صناعة األثاث3131
صناعة األثاث والموبيليا من الخشب 

للمنازل ، للفنادق ، المكاتب ، المحالت 
ية ، المساجد ، المدارس ..الخ. التجار

310032صناعة األثاث 3231
صناعة األثاث لكافة األغراض من 

البالستيك واللدائن 

صناعة وتفصيل المجالس العربية 310050صناعة األثاث 3331



األنشطة غير المستهدفة في منطقة مسيعيد الصناعية

الوصفالنشاطاسم القطاعالقطاع

10صناعة المنتجات الغذائية110
جميع األنشطة الصناعية المدرجة ضمن 

قطاع صناعة المنتجات الغذائية.

219
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 

المكررة
192010

إنتاج أنواع الوقود السائلة )منتجات 
مصافي البترول (

319
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية 

المكررة
192020

إنتاج أنواع الوقود الغازية 
)اإليثان،البيوتان،البروبان ..إلخ (

201110صناعة المواد والمنتجات الكيميائية420
صناعة الكيماويات العضوية األساسية 

وتشمل االستلين عدا األسمدة 
والمركبات األزوتيه )النتروجينية(

تسييل الغاز الطبيعي201180صناعة المواد والمنتجات الكيميائية520

201240صناعة المواد والمنتجات الكيميائية620
يا واألمالح الفوسفاتية  صناعة اليور

والبوتاسية الطبيعية

إنتاج األمونيا.201252صناعة المواد والمنتجات الكيميائية720

201290صناعة المواد والمنتجات الكيميائية820
أنشطة أخرى لصناعة األسمدة 

والمركبات االزوتية

صناعة البروبلين201350صناعة المواد والمنتجات الكيميائية920

صناعة البولي أثيلين201360صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1020

صناعة الحديد اإلسفنجي.241024صنع الفلزات القاعدية1124



األنشطة غير المستهدفة في منطقة العفجة 
جميع األنشطة الصناعية المدرجة ضمن القطاعات الموضحة في الجدول أدناه هي أنشطة غير مستهدفة في منطقة العفجة ويستثنى 

من ذلك األنشطة الصناعية التالية )تدوير المخلفات االلكترونية، تدوير مخلفات األطعمة، تدوير المخلفات البالستيكية، تدوير المالبس(

اسم القطاعالقطاع

صناعة المنتجات الغذائية110

صناعة المشروبات211

صناعة المنسوجات313

صناعة الملبوسات414

صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة515

616
 صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين،باستثناء األثاث، ُصنع أصناف 

من القش ومواد الضفر

صنع الورق ومنتجات الورق717

الطباعة واستنساخ وسائط األعالم المسجلة818

صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة919

صناعة المواد والمنتجات الكيميائية1020

صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية1121

صناعة منتجات المطاط واللدائن1222

ية األخرى )منتجات غير معدنية(1323 صناعة منتجات المعادن الالفلز

صنع الفلزات القاعدية1424

صنع منتجات المعادن المشكلة )باستثناء اآلالت والمعدات(1525

صنع الحواسيب والمنتجات األلكترونية والبصرية1626



صناعة المعدات الكهربائية1727

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع أخر1828

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة1929

صناعة معدات النقل األخرى2030

صناعة األثاث2131

الصناعات التحويلية األخرى2232

إصالح وصيانة وتركيب اآلآلت والمعدات2333

أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد 2438
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