
المحاور التجاريةالقسائم السكنية او اإلستثمارية داخل األنشطة التجارية المسموح مزاولتها على   

The allowed commercial activities on residential or investment plots in a 

commercial zone  

 Women Haircutting & Hair Dressing -  First Category فئة اولى   -قص وتصفيف الشعر للنساء 

  Henna pigmenting نقش الحناء 

  Women health club نادي صحي نسائي 

  Men health club نادي صحي رجالي 

  Institute of education languages معهد تعليم اللغات 

  Fast food restaurant مطعم وجبات سريعة 

  Restaurant مطعم 

  Party banquet preparation kitchen مطبخ اعداد الوالئم للحفالت 

  Coal barbeque (safari) مشاوي علي الفحم ) سفاري ( 

  Physiology treatment centre مركز للعالج الطبيعي 

  Center for treatment of the face and hands مركز عالج الوجه والكفين 

  Cupping treatment centre مركز عالج  بالحجامة 

  Wig fixing centre مركز تركيب الشعر المستعار 

  Men Relaxation And Massage Centre مركز تدليك واسترخاء للرجال 

  Women Massage And Relaxation Centre مركز تدليك وإسترخاء نسائي 

  Women Personal Care And Beauty مركز تجميل وعناية شخصية للنساء 

  Men personal care and beauty مركز تجميل وعناية شخصية للرجال 

  Laser complexion care مركز تجميل بالليزر 

  Optics centre مركز بصريات 

  Medical complex مجمع طبي 

  Children hairdressing, trimming and styling قص وتصفيف الشعر والحالقة لألطفال 

  Diabetes specialized clinic عيادة متخصصة لداء السكري 

  Fertility and infertility treatment clinic عيادة للتخصيب وعالج العقم 

  General surgery clinic عيادة جراحة عامة 

  Osteopathy clinic عيادة جراحة العظام 

  Plastic surgery clinic عيادة جراحة التجميل 

  Neurosurgery clinic عيادة جراحة االعصاب 

  Dental surgery clinic عيادة جراحة االسنان 

  Dermatology and venerology clinic عيادة امراض جلدية وتناسلية 

  Gynecology clinic عيادة امراض النساء والوالدة 

  Urinology clinic عيادة امراض المسالك البولية 

  Endocrine gland diseases clinic عيادة امراض الغدد الصماء 

  Ophthalmology clinic عيادة امراض العيون 

  Pediatric clinic عيادة امراض االطفال 

  General medicine clinic عيادة الطب العام 

 Respiratory clinic عيادة األمراض التنفسية

  Ear, nose and throat clinic (ent) عيادة اذن وانف وحنجرة 

  Internal diseases clinic عيادة أمراض باطنية 



  Cardiopathy clinic عيادة أمراض القلب 

  Hematology clinic عيادة أمراض الروماتيزم 

  Dental clinics عيادات طب األسنان 

  Pharmacy صيدلية 

  Pets hairdressing salon صالون حالقة للحيوانات األليفة 

  Art gallery صالة لعرض األعمال الفنية 

  Fish and marine animals toasting and frying شوي وقلي االسماك والحيوانات البحرية 

  Nurseries دور الحضانة 

  Nurseries دور الحضانة 

  Home Of Handicapped دار رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 

  Home of aged دار رعاية المسنين 

  Home of aged دار رعاية المسنين 

  Arabic minerware tailoring خياطة المالبس الرجالية العربية 

  Regime and weight control services خدمات الحمية الغذائية والسيطرة على الوزن 

  Women oriental bath حمام شرقي للنساء 

  Men oriental bath حمام شرقي للرجال 

  Day Surgery Cases حاالت جراحة اليوم الواحد 

  Tailoring and sewing children  clothes تفصيل وخياطة مالبس االطفال 

تفصيل وخياطة المالبس النسائية العربية ) العباءات 

 النسائية ( 
Tailoring and sewing women arab clothes (women 
abayas)  

  Tailoring and sewing women clothes يل وخياطة المالبس النسائية تفص

  Embroidered garments تطريز المالبس الجاهزة 

  Embroidered textile تطريز األقمشة 

  Fashion and clothes designing تصميم االزياء والمالبس 

  Sandwiches and pastries preparing تجهيز الفطائر والمعجنات 

  Handicapped rehabilitation تاهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

  Handicapped rehabilitation تاهيل ذوي االحتياجات الخاصة 

 Snack selling (cafeteria ) بيع الوجبات الخفيفة )كافتيريا(

  Retail sale of aloes, incense and perfume بالتجزئة  -بيع العود والبخور والطيب 

  Retail sale of natural flowers and plants بالتجزئة  -بيع الزهور و النباتات الطبيعية 

  Retail sale of sweets بالتجزئة  -بيع الحلويات 

  Retaillsale of novelties بالتجزئة  -بيع التحف الفنية 

  Retail sale of chocolate بالتجزئة  -بيع االشوكوالته 

  Computer software training التدريب على برامج الحاسب األلي 

  Administrative business training التدريب على االعمال والنظم االدارية 

 Social, Psychological & Family Consultancy اإلسشارات اإلجتماعية النفسية واألسرية

  Confectioneries and traditional sweets تحضير الحلوى و الحلويات الشعبية  

 

 

 



 

 األنشطة المسموحة على القسائم السكنية او األستثمارية خارج المحاور التجارية

The activities allowed on the residential or investment plots out of the 

commercial zone  

 nursery حضانة أطفال

 / مركز توحد مركز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة
Rehabilitation Center for People 
with Special Needs / Tawhad Center 

 Elderly Care Home دار رعاية مسنين

 


