
أبرز ا�نشطة التجارية في مجال ا�نتاج الحيواني

شرح النشاط النشاط     رمز النشاط  

تربية ا�بقار 141001.1
صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
صغار  فئة  ضمن  المرخصة  والعزب 
ا�بقار  تربية  على   تعمل  التي  المنتجين 
المزارع  لهذه  يحق  وال  منها  لالستفادة 

االستيراد والتصدير من الخارج.

تربية النحل0149006.1
صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
والعزب المرخصة ضمن فئة صغار المنتجين 
وإعداد  النحل  تربية  على  تعمل  التي 
أنواع  أجود  الستقطاب  الخاصة  المناحل 
النشيط  النحل  من  الحشد  اختيار  و  النحل 
اختيار  ا�مراض مع  أبدى مقاومة ضد  والذي 
خاليا  فيها  توضع  التي  ا�ماكن  وتحديد 
النحل لالستفادة منها وال يحق لهذه المزارع 

االستيراد والتصدير من الخارج.

إنتاج العسل0149007.1
وشمع النحل

 صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
صغار  فئة  ضمن  المرخصة  والعزب 
عسل  إنتاج  على  تعمل  التي  المنتجين 
الطبيعية  الموارد  النحل من  النحل وشمع 
يحق  وال  بها   صناعات  أي  تدخل  دون  لها 
من  والتصدير  االستيراد  المزارع  لهذه 

الخارج.

تربية الطيور الداجنة 0146001.1
صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
صغار  فئة  ضمن  المرخصة  والعزب 
المنتجين التى تقوم بتربية الطيور الداجنة 
الفراريج  المنزلية  الدواجن  فصيلة  من 
الرومي  والدجاج  وا§وز  والبط  والديوك 
منها  الغرض  يكون  حيث  والطواويس 
الثروة  تنمية  فى  لحومها  من  االستفادة 
االستيراد  المزارع  لهذه  يحق  وال  الغذائية 

والتصدير من الخارج.
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تربية ا�غنام 0144001.1
صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
صغار  فئة  ضمن  المرخصة  والعزب 
ا�غنام  تربية  على  تعمل  التي  المنتجين 
المخصصة  ا�ماكن  في  المختلفة  بأنواعها 
المزارع  لهذه  يحق  وال  منها  لالستفادة  لها 

االستيراد والتصدير من الخارج.

تربية الجمال0143001.1
صغار المنتجين

المزارع  في  الصغيرة  المنشآت  يشمل 
صغار  فئة  ضمن  المرخصة  والعزب 
المنتجين التي تعمل على تربية واستيالد 
لهذه  يحق  وال  منها  لالستفادة  الجمال 

المزارع االستيراد والتصدير من الخارج.

تربية ا�بقار0141001

تربية  في  تعمل  التي  المنشآت  يشمل 
ا�غراض  في  منها  لالستفادة  سواء  ا�بقار 
التجارية بإكثارها وبيعها أو لالستفادة من 

منتجاتها لµغراض الصناعية أو التجارية.

تربية ا�بقار0141002
المدرة للبن 

تربية  في  تعمل  التي  المنشآت  ويشمل 
في  منها  لالستفادة  لµلبان  المدرة  ا�بقار 
فى  منها  لالستفادة  أو  التجارية  ا�غراض 

منتجات ا�لبان،

تربية الجمال0143001

هي المنشآت المتخصصة التى تقوم على 
 ( السنام  وحيدة   ) الجمال  واستيالد  تربية 
أو  التجارية  ا�غراض  فى  منها  لالستفادة 

إعدادها للسباقات .



أبرز ا�نشطة التجارية في مجال ا�نتاج الحيواني

شرح النشاط النشاط     رمز النشاط  

تربية النوق0143002
المدرة للبن 

تربية  في  تعمل  التي  المنشآت  يشمل 
النوق ( إناث الجمال) سواء لالستفادة منها 
أو  وبيعها  بإكثارها  التجارية  ا�غراض  في 
لالستفادة من منتجاتها لµغراض الصناعية 

أو التجارية.

تربية ا�غنام0144001

هي المنشآت المتخصصة التي تعمل على 
تربية ا�غنام بأنواعها المختلفة فى ا�ماكن 
في  منها  لالستفادة  لها  المخصصة 
أو  وبيعها  بإكثارها  التجارية  ا�غراض 
لالستفادة من منتجاتها لµغراض الصناعية 

أو التجارية.

تربية الدواجن0146001

الطيور  بتربية  تقوم  التي  المنشآت  هي 
المنزلية  الدواجن  فصيلة  من  الداجنة 
والدجاج  وا§وز  والبط  والديوك  الفراريج 
الغرض  يكون  حيث  والطواويس  الرومي 
تنمية  فى  لحومها  من  االستفادة  منها 

الثروة الغذائية .

تربية الدود0149004

جميع  تربية  تمارس  التي  المزارع  يشمل 
أنواع الدود لالستخدام التجاري أو الصناعي 
التربية على نوع  ويمكن أن يتم تخصيص 
من   شرانق  وإنتاج  القز  دودة  مثل  معين 
نوع  لتحسين  المستخدمة  القز  دودة 
تربية  أو  المنزلي  الحرير  إنتاج  أو  الساللة 
الدود لالستخدام التجاري لصيد ا�سماك أو 

أي استخدمات أخرى  .
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0161004
إدارة وتشغيل
المزارع والعزب

ا§نتاج  منشآت  و  الزراعية  المنشآت  هي 
من  لديها  بما  المتخصصة  الحيواني 
إدارة  في  وإداريين  فنيين  إخصائيين 
العزب  و  المزارع  على  وا§شراف  وتشغيل 
بناء على اتفاقات بينها وبين أصحاب تلك 
المزارع أو العزب النظامية حسب كل إمارة .

0143003
تشغيل الحظائر

 الخاصة بتربية 
الهجن للسباقات

تشغيل  فى  المتخصصة   المنشآت   هي 
بتربية  الخاصة  االسطبالت  أو  الحظائر 
على  ا§شراف  حيث  من  للسباقات  الهجن 

إدارتها .

تربية النحل0143001

هي المنشآت المتخصصة فى تربية النحل 
أجود  الستقطاب  الخاصة  المناحل  وإعداد 
النحل  من  الحشد  اختيار  و  النحل  أنواع 
ا�مراض  ضد  مقاومة  أبدى  والذي  النشيط 
مع اختيار وتحديد ا�ماكن التي توضع فيها 

خاليا النحل.


