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Updated List Of Activities
Exempted From Curfew



قطــــــــــــاع الزراعــــــــــــة والغــــــــــــذاء
Agricultural and Food Sector



نسبة اإلست�ثناءاألنشطة المست�ثناة
Exemption Rate

Entity responsible of issuing exemption requestsجهة االختصاص بإصدار التصر��ح Exempted Activities

المزارع والنحالين وأصحاب الماشية واألسماك 
واألسواق ونقاط البيع المرتبطة بها

وزارة البيئة والمياه والزراعة /
وزارة الشئون البلدية والقروية 

Farms, beekeepers, livestock and fish owners 
and associated markets and selling points

Ministry of Water and Environment and Agriculture 
Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs

100%

وزارة الشئون البلدية والقروية خدمات األطعمة للطلبات الخارجية Food services for takeout orders100%

وزارة الشئون البلدية والقروية أسواق الجملة لألنشطة المستثناة Wholesale markets for excluded activities100%

وزارة  الصحة / وزارة الصناعةمصانع األغذية والمشروبات  Food and beverages factories80%

رعاية الحيوانات األليفة(واليشمل ذلك البيع 
والشراء)

وزارة الشئون البلدية والقروية  Pet Care (not including buying and selling)20%

العيادات والصيدليات والمختبرات البيطرية 
واألطباء البيطريين

وزارة البيئة والمياه والزراعة Clinics, pharmacies, veterinary laboratories 
and veterinarians

50%

محالت بيع مدخالت األسمدة وبذور والمبيدات 
وزارة البيئة والمياه والزراعةوتشغيل اآلليات والمعدات الزراعية

Shops selling fertilizer inputs, seeds and 
pesticides, and operating machinery and 
agricultural equipment

70%

وزارة البيئة والمياه والزراعةمحطات تخزين وتعبئة وبيع الشعير واألعالف Stations for storing, packing and selling 
barley and forages

100%

التموينات والهايبر ماركت والسوبرماركت 
والمخابز

وزارة الشئون البلدية والقروية  Groceries (hyper and supermarkets) and 
bakeries

100%

محالت بيع الخضار ، محالت بيع الدواجن واللحوم 
والمسالخ

وزارة الشئون البلدية والقروية  Vegetable stores, poultry and meat shops, 
and slaughterhouses

100%

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Health/ Ministry of Industry and Mineral Resources

Ministry of Water and Environment and Agriculture

Ministry of Water and Environment and Agriculture

Ministry of Water and Environment and Agriculture



قطـــــــــــــاع الصحـــــــــــــة والعـــــــــــــالج
Health and Treatment Sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة الصحةالمستشفيات Hospitals100%

المجمعات الطبيشة -  العام و الخاص - عدا 
تخصص التجميل.

وزارة الصحة Medical complexes (public and private) 
except for beauty specialty

100%

وزارة الصحةمراكز خدمات نقل المرضى - اإلسعاف الخاص Patient transportation service centers 
(private ambulance)

100%

الشركات الطبية المساعدة لخدمات وزارة الصحة 
كمراكز غسيل الكلى.

وزارة الصحة Medical companies assisting the Ministry of 
Health services such as dialysis centers

100%

مصانع و معامل المواد واألدوية و األجهزة 
الطبية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء/ وزارة 
الصناعة / وزارة الصحة

Medical materials, medicines and medical 
devices factories

100%

العيادات الطبية و المستوصفات - عدا عيادات 
التجميل.

وزارة الصحة Medical clinics and dispensaries (except for 
beauty clinics)

100%

وزارة الصحةالمختبرات الطبية Medical Laboratories100%

وزارة الصحةالصيدليات واألدوات واللوازم الطبية. Pharmacies, medical equipments supplies100%

وزارة الصحةمراكز األشعة Radiology centers100%

محالت النظارات والبصريات واألجهزة السمعية  
الطبية

الهيئة العامة للغذاء والدواء/
وزارة الشئون البلدية والقروية / 

وزارة الصحة

Optical and audio devices shops

Ministry of Health

Ministry of Health

Ministry of Health

Ministry of Health

Saudi Food and Drug Authority/ Ministry of Industry/ 
Ministry of Health

Ministry of Health

Ministry of Health

Ministry of Health

Ministry of Health

Saudi Food and Drug Authority/ 
Ministry of Municipal and Rural Affairs/ 
Ministry of Health

100%

Entity responsible of issuing exemption requests



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

المقاولون المساندون ومقاولي أعمال التشغيل 
والصيانة في القطاع الصحي

الهيئة العامة للغذاء والدواء/
وزارة الشئون البلدية والقروية / 

وزارة الصحة

Supporting and operation and maintenance 
contractors in the health sector

Saudi Food and Drug Authority/
Ministry of Municipal and Rural Affairs/
 Ministry of Health

Saudi Food and Drug Authority/ 
Ministry of Industry

100%

الهيئة العامة للغذاء والدواء/مصانع مستحضرات التنظيف والمعقمات
وزارة الصناعة 

Cleaning products and sterilizers factories100%

Entity responsible of issuing exemption requests



قطـــاع الطـــاقة
Energy Sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة الشئون البلدية والقروية محطات الوقود وبيع الغاز Gas stations and selling 100%

وزارة الطاقةعمليات التكرير ونقل النفط والغاز Refining and oil and gas transportation100%

وزارة الطاقةالحفر والتنقيب آلبار النفط والغاز Drilling and surveying for oil and gas wells100%

صيانة وتشغيل محطات إنتاج  الكهرباء وخطوط 
النقل والتوزيع

وزارة الطاقة Maintenance and operation of power 
stations and transmission and distribution 
lines

100%

وزارة الطاقةاستخراج النفط والغاز Oil and gas extraction100%

االستكشاف والمسح والخدمات األرضية آلبار 
النفط والغاز

وزارة الطاقة Exploration, surveying and ground services 
for oil and gas wells

100%

تركيب وصيانة معدات التحكم في المعدات 
الصناعية واألجهزة اإلشعاعية 

وزارة الطاقة Installation and maintenance of control 
equipment for industrial equipment and 
radiological devices

100%

صنع وصيانة المحركات والمولدات والمحوالت 
الكهربائية

وزارة الطاقة Manufacture and maintenance of motors, 
generators and electrical transformers

100%

وزارة الطاقةتقديم  خدمات القياس و التحقق من الطاقة Providing energy measurement and 
verification services

100%

وزارة الطاقةتوليد وإنتاج الكهرباء Electricity generation and production100%

وزارة الطاقةصيانة وتشغيل آبار النفط والغاز Maintenance and operation of oil and gas 
wells

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 

Ministry of Energy 100%

Entity responsible of issuing exemption requests



قطـــاع الميــــاه
Water Sector



جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة البيئة والمياه والزراعةصهاريج الصرف الصحي Sewege tankersMinistry of Water and Environment and Agriculture

Ministry of Water and Environment and Agriculture

Ministry of Water and Environment and Agriculture

100%

وزارة البيئة والمياه والزراعةأشياب وصهاريج المياه Tubs and water tanks100%

وزارة البيئة والمياه والزراعةخدمات الطوارئ للمياه Water emergency services100%

إنتاج المياه - محطات التحلية والتنقية(ونقلها 
وتوزيعها و تشغيلها وصيانتها)

وزارة البيئة والمياه والزراعة Water production (desalination and 
purification plants), transportation, 
distribution, operation and maintenance of 
water

100%

نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate

Ministry of Water and Environment and Agriculture

Entity responsible of issuing exemption requests



قطـــــــــــــــــــاع االتصـــــــــــــــــاالت والرب�ــــــــــــــــــد
Communications and postal sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتمشغلي شبكات االتصاالت واإلنترنت Telecom and internet operators50%

العاملين في تطبيقات التوصيل والتجارة 
اإللكترونية لألنشطة المستثناة

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات Workers in delivery applications and 
e-commerce for the excluded activities

100%

وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتالعاملين في شركات البريد والطرود Workers in post and parcel companies100%

مشغلي خدمات مراكز البيانات والحوسبة 
السحابية

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات Database operators and cloud computing

Ministry of Communication and Information Technology

Ministry of Communication and Information Technology

Ministry of Communication and Information Technology

Ministry of Communication and Information Technology 40%

Entity responsible of issuing exemption requests



قطـاع المصــارف والمدفوعــات الرقميــة
Banking and Digital Payment Sector



جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

مؤسسة النقدالبنوك والصرافة والحواالت Banks, exchange and remittances50%

مؤسسة النقد تشغيل وصيانة  المدفوعات الرقمية Operation and maintenance of digital 
payments

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)

50%

نسبة اإلست�ثناء
Exemption RateEntity responsible of issuing exemption requests



قطـاع الصناعـات األساسية والتعدينية
Basic and Mining Industries Sector



جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة الصناعةمصانع المواد الكيميائية لألنشطة المستثاة Chemical factories for excluded activities80%

مصانع التعبئة والتغليف والطباعة المرتبطة 
بالقطاعات المستثناة

وزارة الصناعة Packaging and printing factories associated 
with the excluded sectors

100%

ُصنع المعدات الكهربائية والكابالت الكهربائية 
المرتبطة بالقطاعات المستثناة

وزارة الصناعة Manufacture of electrical equipment and 
electric cables associated with the excluded 
sectors

50%

وزارة الصناعةالصناعات التعدينية  Mining industries100%

وزارة الصناعةالصناعات العسكرية والصناعات المرتبطة فيها Military and related industries50%

وزارة الصناعةصناعة قطع الغيار المرتبطة بالقطاعات المستثناة Manufacture of spare parts related to the 
excluded sectors

50%

الصناعات الخفيفة والمساندة المرتبطة بسالسل 
األمداد للقطاعات المستثناة

وزارة الصناعة Light and support industries associated with 
supply chains for the excluded sectors

Ministry of Industry

Ministry of Industry

Ministry of Industry

Ministry of Industry

Ministry of Industry

Ministry of Industry

Ministry of Industry 70%

نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate

Entity responsible of issuing exemption requests



قطــــاع النقــــل والخدمــــات ال�وجستيـــــة
Transportation and Logistics Sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

الهيئة العامة للنقلنقل البضائع على الطرق Road freight transport100%

hلهيئة العامة للجماركالتخليص الجمركي Customs clearance100%

الهيئة العامة للطيران المدنيصيانة وتشغيل المطارات Maintenance and operation of airports70%

المؤسسة العامة للخطوط الحديديةنقل البضائع بالقطارات وصيانة الخطوط الحديدية Rail transport of goods and maintenance of 
railways

100%

وزارة النقل- وزارة الشئون البلدية صيانة وتنفيذ الطرق والجسور واألنفاق
والقروية 

Maintenance and implementation of roads, 
bridges and tunnels

7%

وزارة الشئون البلدية والقروية / المستودعات والمخازن
الهيئة العامة للغذاء والدواء

Warehouses and stores100%

الهيئة العامة للطيران المدنيالطيران المستثنى والشحن الجوي Excluded flight and air freight60%

النقل البحري للبضائع ونقل الركاب بالعبارات بين 
جازان وجزيرة فرسان 

الهيئة العامة للنقل Sea transport of goods and passenger 
transport by ferry between Jizan and the 
island of Forsan

7%

حسب النشاطالخدمات اللوجستية لألنشطة المستثناه Logistics services for excluded activities90%

الهيئة العامة للموانئأعمال الموانئ Port work

Transport General Authority 

Saudi Customs 

General Authority of Civil Aviation 

Riyadh Railway Station

Transport Authority 
Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs/ 
Saudi Food and Drug Authority

General Authority of Civil Aviation 

Transport General Authority 

Depending on activity 

Saudi Ports Authority 100%

Entity responsible of issuing exemption requests



التشغيـــــــــــــــــــــــل والصيـــــــــــــــــــــــانة
Operation and maintenance



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate

جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

حسب النشاطأعمال التشغيل والصيانة لألنشطة المستثناة  Operation and maintenance of excluded 
activities

80%

أعمال الصيانة للمساكن والمباني ( السباكة 
والتكييف والكهرباء والمصاعد واألبواب 

الكهربائية )

وزارة الشئون البلدية والقروية  Maintenance works for houses and buildings 
(plumbing, air-conditioning, electricity, 
elevators and electric doors)

100%

وزارة الداخلية الحراسات األمنية  Security guards100%

وزارة الشئون البلدية والقروية صيانة المركبات في محطات الوقود Vehicle maintenance at gas stations100%

نظافة المدن ومكافحة اآلفات وإدارة النفايات 
الصلبة

وزارة الشئون البلدية والقروية  City hygiene, pest control and solid waste 
management

90%

حسب النشاطتوصيل قطع الغيار لألنشطة المستثناة  Delivery of spare parts for excluded activities50%

وزارة الشئون البلدية والقروية مغاسل المالبس Laundries50%

مؤسسة النقد - هيئة المقيمينمباشرة الحوادث (نجم ومراكز التقدير Accident handling and assessment50%

وزارة التجارةالمختبرات الخاصة لألنشطة المستثناة Private laboratories for excluded activities50%

أعمال الري وصيانة الحدائق والمزروعات في 
المرافق العامة

وزارة الشئون البلدية والقروية  Irrigation and gardening and planting works

Depending on activity

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Interior 

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Depending on activity

Ministry of Municipal and Rural Affairs

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA)/ Saudi Authority 
for Accredited Valuers

Ministry of Commerce

Ministry of Municipal and Rural Affairs 70%

Entity responsible of issuing exemption requests



قطــــــــــــــــاع اإليــــــــــــــــــــواء والفنـــــــــــــــــــادق
Accommodation and Hotels Sector



جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة السياحةالفنادق Hotels90%

وزارة السياحةالوحدات السكنية المفروشة Furnished housing units50%

وزارة السياحةالشقق المفروشة Furnished apartments

Ministry of Tourism

Ministry of Tourism

Ministry of Tourism 50%

نسبة اإلست�ثناء
Exemption RateEntity responsible of issuing exemption requests



قطــــــــــــــــــــــــــاع البيئــــــــــــــــــــــــة واألرصــــــــــــــــــــــــاد
Environment and Meteorology Sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة البيئة والمياه والزراعةالرقابة واإللتزام البيئي Environmental control and complianceMinistry of Water and Environment and Agriculture 100%

Entity responsible of issuing exemption requests



قطــــاع اإلعالم
Media Sector



نسبة اإلست�ثناء
Exemption Rate جهة االختصاص بإصدار التصر��حاألنشطة المست�ثناة Exempted Activities

وزارة اإلعالمالقنوات والمؤسسات الخاصة Media channels and institutions80%Ministry of Media

Entity responsible of issuing exemption requests




