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Ref.: INT-7178-161-2021-00084 اإلشارة:  Date: 30/05/2021    التاريخ: 

 

(  بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة  2021/  1912قرار اداري رقم  )

 المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

 مدير عام البلدية: -

 في شأن بلدية الكويت وتعديالته. 33/2016بعد االطالع على القانون رقم  -

وفروعها  في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية 363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بالمحافظات وتعديالته.

راحة المحالت العامة والمقلقة للبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 والمضرة بالصحة.

 بشأن تراخيص المحالت العامة. 111/2013وعلى القانون رقم  -

المؤرخ في  (2021لسنة  92رقم )على قرارات وزارة التجارة أرقام وبناء  -

لسنة  94ورقم ) 28/4/2021( المؤرخ في 2021لسنة  93ورقم ) 28/4/2021

 جديدة الر الئحة المحالت أنشطة إضافةبشأن  28/4/2021( المؤرخ في 2021

بشأن  21/2/2021( بتاريخ 17-03317-2021وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ) -

 البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية. 
مقلقة ة والاء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العاموبن -

 .5/5/2021( المؤرخ في 13/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 

 

 

 
 

 

 -قـــــــــــرر-

 للراحة لمقلقةتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة وا أولى:مادة 

( 87/2015( الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )3والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة )

ن كل د قريفي شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محد

 التالي: حو الننشاط على 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو إدارة مدارس   .1  

ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو إدارة معاهد التدريب والتطوير   .2  

ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو اعمال السمسرة العقارية   .3  

ائحتوطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو تشغيل أجهزة الصرف اآللي   .4  

ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو استشارات ذوي االحتياجات الخاصة والمكلفين   .5  

الصناعيةأجير اآلالت والمعدات العلمية والتجارية واستئجار وت  .6 ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو   

ائح توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللو إدارة محالت الصرافة  .7  

-الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -1 البيع بالتجزئة لألعالف  .8
األحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية - الفحيحيل
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 )إدارة التنظيم(

ثروة السمكيةمحل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة وال -2  

ويوطن في المناطق يرخص من فبل الهيئة العامة للصناعة  صناعة األلياف والخيوط الصناعية  .9
 الصناعية والمناطق الحرفية والخدمية 

 

 87/5201 في الئحة الحالت بالقرار الوزاري رقمتعتمد مسميات األنشطة المرخصة : مادة ثانية

نشطة ة لألوما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدولي لألمم المتحد واسقاط كل نشاط

 االقتصادية وذلك حسب الجدول التالي:

النشاط المعتمد في  م
 برنامج البلدية

النشاط المعتمد في 
وزارة التجارة حسب 

 التنصيف الدولي

 التوطين

الخدمات البحرية   .1
 والغوص التجاري

والغوص الخدمات البحرية 
 التجاري

 مكتب في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح

نقل السوائل او   .2
الغازات السائلة أو 

 المواد الكيمائية

نقل السوائل أو الغازات 
الكيماويةالسائلة أو المواد   

 مكتب في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح

نقل السوائل أو الغازات  نقل الوقود  .3
الكيماويةالسائلة أو المواد   

 مكتب في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح

صنع الكاكاو   .4
 والشوكوالتة

 والحلويات السكرية

 الشكوالتةُصنع الكاكاو و 
 والحلويات السكرية

ترخيص من الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية 
مالتنظيدارة والحرفية حسب اشتراطات ا  

صناعة االطراف   .5
 الصناعية

الصناعية ترخيص من الهيئة العامة للصناعة في المناطق  صناعة األطراف الصناعية
مالتنظياشتراطات ادارة  حسب  

البيع بالجملة للطابوق   .6
والبالط والسيراميك 

 والرخام

البيع بالجملة للطابوق 
 والبالط والسيراميك

 والرخام

التجارية حسب النظم واللوائحمكتب في االبنية   

اعمال وتركيب   .7
 الديكورات

- الفحيحيل-الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  - اعمال وتركيب الديكورات
اشتراطات ادارة التنظيم االحمدي( حسب  

محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -  
محل في المناطق الحرفية -  

 اآلالتاصالح وصيانة   .8
قطع  وآالتالزراعية 
 االشجار

إصالح وصيانة اآلالت 
الزراعية وآالت قطع 

 األشجار

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
والمناطق والزراعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم االحمدي (  

إنتاج قطع وزخارف   .9
الديكور البالستيكية 
 والخشبية والمعدنية

وزخارف انتاج قطع 
الديكور البالستيكية 
 والخشبية والمعدنية

يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية 
 والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

     صناعة البالستيك  .10
اللدائن ( في اشكالها )

 االولية

( صناعة البالستيك )اللدائن
 في أشكالها األولية

مة للصناعة في المناطق الصناعية يرخص من قبل الهيئة العا
 والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

انشاء واصالح خطوط   .11
 السكك الحديدة

إنشاء وإصالح خطوط 
 السكك الحديدية

 مكتب في االبنية والتجارية حسب النظم واللوائح

 مكتب في االبنية والتجارية حسب النظم واللوائح تشطيب المباني تشطيب المباني  .12

 مكتب في االبنية والتجارية حسب النظم واللوائحتنظيم و ادارة مهرجانات تأجير معدات وتنظيم   .13
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 وفعاليات المهرجات والفعاليات

البيع بالجملة لمنتجات   .14
 االلبان

البيع بالجملة لمنتجات  
 األلبان

 مكتب في االبنية والتجارية حسب النظم واللوائح

قليديالتأمين الت كافة أنواع التأمين  .15 النظم واللوائح التجارية حسبمحل في االبنية  -   
محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

ومناطق السكن الخاص والتجارية  

غذائيةالتجهيزات   .16 غذائيةتجهيزات   واالستثماريةمحل في االبنية التجارية    

حسب النظم واللوائح التجاريةمحل في االبنية   ال يوجد المقاوالت الميكانيكية  .17  

وكيل ناقل جوي بيع   .18
 مباشر

وكاالت النقل والشحن 
 الجوي

حسب النظم واللوائح التجاريةمحل في االبنية  -  
حسب النظم واللوائح االستثماريةمحل في ابنية  -  
 التجاريةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -

 واالستثمارية

أعمال وتركيب   .19
 الديكورات

حسب النظم واللوائحالتجارية مكتب في االبنية   اعمال وتركيب الديكورات -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمكتب في البلوكات التجارية  -

 والتجارية

مطبخ لتجهيز الوجبات   .20
الغذائية وتزويد 

 الطائرات بها

لتجهيز الوجبات مطبخ 
الغذائية وتزويد الطائرات 

 بها

   م 100محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  -

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -
بمساجه ال تقل عن  مالتنظياالحمدي ( حسب اشتراطات ادارة 

م 100  

يع بالجملة لسيارات الب  .21
 المركبات نقل

()الونشات  

البيع بالجملة لسيارات نقل 
 المركبات ) الونشات (

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

 بالتجزئةالبيع   .22
لسيارات نقل المركبات 

 ) الونشات (

البيع بالتجزئة لسيارات نقل 
 المركبات ) الونشات (

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
 مالتنظيمن قبل ادارة  المحددةاالحمدي (   حسب االشتراطات 

العامة للمرور واإلدارة  

تأجير سيارات نقل   .23
 المركبات ) الونشات (

تأجير سيارات نقل 
 المركبات )  الونشات (

 -حيحيل الف -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
 مالتنظيمن قبل ادارة  المحددةاالحمدي (   حسب االشتراطات 

العامة للمرور واإلدارة  

إصالح وصيانة اآلالت   .24
الزراعية واآلت قطع 

 األشجار

إصالح وصيانة اآلالت 
الزراعية وآالت قطع 

 األشجار

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -
طات ادارة التنظيم حسب اشترااالحمدي (   

للزراعةالعامة  للهيئة التابعةمحل في المناطق   -  

صناعة البالستيك   .25
دائن ( في أشكالها ل)ال

 األولية

( صناعة البالستيك )اللدائن
 في أشكالها األولية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

إنشاء وإصالح خطوط   .26
 السكك الحديدية

إنشاء وإصالح خطوط 
 السكك الحديدية

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

تأجير معدات وتنظيم   .27
 المهرجانات والفعاليات

تنظيم و ادارة مهرجانات 
 وفعاليات

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

البيع بالتجزئة   .28
لبانلمنتجات األ  

البيع بالتجزئة لمنتجات 
 األلبان

محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح -  
حسب النظم واللوائح محل في االبنية االستثمارية -  
محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية  -

 واالستثمارية والتجارية

يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية  صناعة اليخوت والقواربصناعة اليخوت   .29
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 حسب اشتراطات ادارة التنظيم والقوارب

أندية الرماية    أندية الرماية  .30 حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية   

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية تعليم الرماية تعليم  الرماية  .31  

تركيب األبواب   .32
يك والشرشوب والشباب

والدربزينات والساللم 
 والمطابخ المعدنية

تركيب االبواب والشبابيك 
والشرشوب )إطارات 
االبواب( والدربزينات 

والساللم والمطابخ  
 المعدنية

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

الخطرةجمع النفايات   .33  -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ   جمع النفايات الخطرة 
 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة للدواجن  دواجن  .34
 الحية

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  
محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -  
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي (  حسب اشتراطات ادارة التنظيم
     توطين النشاط في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي رقم

2004/211/21(بتاريخ  /2004/20/555/29/-ت -ب -) م  

البيع بالتجزئة للخضروات  بيع خضار  .35
 بأنواعها

ستثمارية حسب النظم واللوائحمحل في االبنية اال -  
محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -  
- الفحيحيل-الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ   -

حسب اشتراطات ادارة التنظيماالحمدي(   
     توطين النشاط في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي رقم

2004/211/21(بتاريخ  /2004/20/555/29/-ت -ب -) م  

البيع بالتجزئة لطيور  بيع طيور زينة  .36
 الزينة 

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  
محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -  
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ   -

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم
     المسالخ حسب قرار المجلس البلدي رقم توطين النشاط في

2004/211/21(بتاريخ  /2004/20/555/29/-ت -ب -) م  

البيع بالتجزئة لمنتجات  بيع أجبان وألبان  .37
 االلبان

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  
محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -  
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم
     توطين النشاط في المسالخ حسب قرار المجلس البلدي رقم

2004/211/21(بتاريخ  /2004/20/555/29/-ت -ب -) م  

تجارة األدوات   .38
الكهربائية  
 والميكانيكية

البيع بالجملة لآلالت 
 والمعدات الميكانيكية 

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

بيع وشراء األسهم   .39
دات لصالح نوالس

 الشركة

بيع وشراء األسهم 
 والسندات لحساب الشركة

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

تصميم وتجهيز مراكز   .40
 الحاسبات االلكترونية

تصميم وتجهيز مراكز 
 الحاسبات االلكترونية

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية إدارة مطاعم ادارة مطاعم  .41  

أنشطة ميادين الرماية    أنشطة ميادين الرماية  .42 حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية   
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المعادنقطع وقص  قطع وقص لمعادن  .43  -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ   
من قبل ادارة التنظيم المحددةاالحمدي (   حسب االشتراطات   

تقديم خدمات اإلدارية   .44
والفنية لشركات 

 التأمين

تقديم الخدمات االدارية 
 والفنية لشركات التأمين

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

دارة وتنظيم التأمين إ  .45
 الصحي

ادارة وتنظيم التأمين 
 الصحي

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

طباعة وتصوير   .46
 مستندات

محل في االبنية التجارية   طباعة وتصوير مستندات -  
محل في ابنية السكن االستثماري  - 
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والتجارية والبلوكات في السكن الخاص

إنتاج الرسومات   .47
والصور المتحركة 

 بالحاسوب

إنتاج الرسومات والصور 
 المتحركة بالحاسوب

محل في االبنية التجارية  -  
محل في ابنية السكن االستثماري -  
ة في المناطق االستثماري الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والتجارية والبلوكات في السكن الخاص

مزودي خدمة إنترنت   .48
 الرئيسية

مزودي خدمة االنترنت 
 الرئيسية

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

تشغيل محطات توليد   .49
الطاقة المتجددة 

 والبديلة

تشغيل محطات توليد الطاقة 
 المتجددة والبديلة

النظم واللوائححسب  مكتب في االبنية التجارية  

البيع بالجملة للمواد   .50
وأدوات المعادن 

 الثمينة

للمواد  بالجملةالبيع 
الثمينةوأدوات المعادن   

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية اسعاف تجاري بري إسعاف تجاري بري  .51  

حقن الغازات في حقول   .52
 النفط

حقن الغازات في حقول 
 النفط

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

خدمات اإلرشاد   .53
 األكاديمي

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية خدمات استشارات التعليم   

عزل وتخزين   .54
والغازات المنبعثة من 

 المحطات

عزل وتخزين الغازات 
 المنبعثة من المحطات

حسب النظم واللوائح االبنية التجاريةمكتب في   

البيع بالجملة للمعادن   .55
 المقطعة

البيع بالجملة للذهب 
 والمعادن الثمينة

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

إدارة ومتابعة   .56
 المشاريع

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية إدارة المشاريع  

البيئية  اإلستشارات  .57
والسالمة واألمن 

 الصناعي

استشارات السالمة واالمن 
 الصناعي

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

أعمال التعبئة والتغليف   .58
 لغير المواد الغذائية

أعمال التعبئة والتغليف 
 لغير المواد الغذائية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في 
من قبل  المحددةالخدمية والحرفية حسب االشتراطات  المناطق

 ادارة التنظيم

التجاريةمكتب في االبنية  - نقل الحجاج والمعتمرين تنظيم رحالت الحج  .59  
في مناطق  السكن  الواقعةمكتب في البلوكات التجارية  -

 الخاص واالستثماري والمناطق التجارية
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مدارس الفنون األدائية   .60
 والموسيقية

مدارس الفنون األدائية 
 والموسيقية

ربعمتر م 200محل في األبنية التجارية بمساحة ال تقل عن   

إيجار وتأجير   .61
 الدراجات الهوائية

إيجار وتأجير الدراجات 
 الهوائية

حسب النظم واللوائح محل في االبنية التجارية   

التخزين في   .62
 المستودعات

 -الفحيحيل  -الري   -المناطق الخدمية )الشويخ محل في  - التخزين في المستودعات
االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم بمساحه ال تقل عن 

م 50  

محل في االبنية التجارية - رسام رسام  .63  
محل في االبنية االستثمارية -  
في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

والتجاريةواالستثمارية   

محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة    -  

البيع بالتجزئة للعطور   .64
ومستحضرات التجميل 

وصابون الزينة 
 والبخور

البيع بالتجزئة للعطور 
ومستحضرات التجميل 

 وصابون الزينة والبخور

محل في االبنية االستثمارية  -  
محل في االبنية التجارية -  
الواقعة في المناطق االستثمارية محل في البلوكات التجارية  -

 والتجارية والسكن الخاص

قصور وصاالت األفراح   صالة أفراح  .65
 والمناسبات مع اإلقامة

ربعمتر م 500محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن   

البيع بالتجزئة لألسلحة   .66
 والذخائر

البيع بالتجزئة لألسلحة 
 والذخائر 

محل في االبنية التجارية  -  
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

  حسب اشتراطات ادارة التنظيماالحمدي ( 
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والتجارية

تثماريةحل في االبنية االسم -محل في االبنية التجارية  الطب البديل الطب البديل  .67  

تجهيز وتنظيف   .68
 مشتقات اللحوم

تجهيز وتنظيف مشتقات 
 اللحوم

 -محل في االبنية التجارية محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم  -الفحيحيل  -الري  

محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص 
 واالستثماري والتجاري

األعمال المتعلقة   .69
 باإلنتاج الحيواني

يرخص النشاط من قبل الهية العامة للصناعة في المناطق  اإلنتاج الحيواني
 الخدمية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

تجارة السيارات   .70
 المستعملة

البيع بالجملة والتجزئة 
للسيارات الخاصة 

 المستعملة 

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

الجر والمساعدة   .71
 للمركبات على الطرق

أنشطة الجر والمساعدة 
 على الطرق 

- الفحيحيل-الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم االحمدي(  

رسيارات صيانة وتطوي  .72
والمخيمات  الرحالت

()الكرفانات  

صيانة وتطوير سيارات 
       الرحالت والمخيمات 

 ) الكرفانات (

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

قطع غيار سيارات   .73
الرحالت والمخيمات 

 )الكرفانات(

قطع غيار سيارات الرحالت 
 والمخيمات )الكرفانات (

 -الفحيحيل  -الري   -طق الخدمية )الشويخ محل في المنا 
 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

إدارة وتطوير وبيع   .74
 وشراء وايجار

إدارة  وتطوير األراضي 
 والعقارات

مكتب في االبنية التجارية -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمكتب في البلوكات التجارية  -

 والتجارية ومناطق السكن الخاص

محل في االبنية التجارية - تصميم الديكورات الداخلية  أعمال تصميم الديكور  .75  
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في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -
 والتجارية

حسب النظم واللوائح ريةمكتب في االبنية التجا ادارة خدمات الطعام ادارة خدمات الطعام  .76  

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية انشاء مواقف السيارات انشاء مواقف السيارت  .77  

الطبيةتدريب الكوادر   .78 مراكز تدريب الكوادر  
 الطبية

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

انشاء وادارة وبناء   .79
األهليةالمستشفيات   

المستشفياتإنشاء  حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية   

باألدويةالمتاجرة   .80 البيع بالجملة للسلع  
 الصيدالنية والطبية 

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

الفنادق  إلدارةمكتب   .81
واالتجار بالمواد 

 الخاصة بها

إدارة وتشغيل الشقق 
 الفندقية 

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية وكاالت التمثيل التجاري تمثيل الشركات  .82  

تمثيل الجامعات   .83
والكليات والمعاهد 

 األجنبية

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية خدمات االختبارات والتقييم  

فتح الجامعات االهليه   .84
 فقط

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية ادارة الجامعات  

حجز الفنادق والعقارات  حجز الفنادق داخليا  .85
 داخليا

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

حجز الفنادق والعقارات  حجز الفنادق خارجيا  .86
 خارجيا

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

العقاراتحجز   .87 حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية حجز العقارات   

تدريب وتأهيل العمالة   .88
 المنزلية

تدريب وتأهيل العمالة 
 المنزلية 

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

البيع بالجملة لألطراف   .89
 الصناعية وملحقاتها

البيع بالجملة لألطراف 
 الصناعية وملحقاتها

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

ادارة المراكز الطبية   .90
 التخصصية

إدارة المراكز الطبية 
 التخصصية 

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

التعاقد مع الممرضين   .91
 والفنيين

التعاقد مع األطباء والفنيين 
 والممرضات

واللوائححسب النظم  مكتب في االبنية التجارية  

االتجار بالمجوهرات   .92
 والمعادن الثمينة

البيع بالجملة للذهب 
 والمعادن الثمينة

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

نقل مواد ثمينة   .93
المنشآتوحراسة   

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية نقل مواد ثمينة    

البيع بالتجزئة للهدايا  الكماليات  .94
 والكماليات

حسب النظم واللوائح محل في ابنية السكن االستثماري -  
حسب النظم واللوائح التجاريةمحل في االبنية  -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

البيع بالتجزئة للساعات  الساعات  .95
 بأنواعها

حسب النظم واللوائح ابنية السكن االستثماريمحل في  -  
حسب النظم واللوائح التجاريةمحل في االبنية  -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية
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ادوات صحية   .96
 وصيانتها

تصليح وصيانة األدوات 
 الصحية

الستثماريمحل في ابنية السكن ا -  
التجاريةمحل في االبنية  -  
محل في البلوكات التجارية الواقعه في المناطق االستثمارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية
محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة -  

البيع بالتجزئة   .97
لمستلزمات الطيور 

والحيوانات المنزلية 
واطعمتها واسماك 

 الزينة

لبيع بالتجزئة لحيوانات ا
المنزلية وأطعمتها وأسماك 

 الزينة ومستلزماتها

محل في ابنية السكن االستثماري -  
التجاريةمحل في االبنية  -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

البيع بالتجزئة للفواكه   .98
 بأنواعها

 للفواكه  بالتجزئةالبيع 
 بأنواعها

محل في ابنية السكن االستثماري -  
التجاريةمحل في االبنية  -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

البيع بالتجزئة للخضار   .99
 بأنواعها

للخضروات  بالتجزئةالبيع 
 بأنواعها

محل في ابنية السكن االستثماري -  

التجاريةمحل في االبنية   -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

البيع بالتجزئة لألسماك   .100
 الزينة واألحياء المائية

 ألسماكالبيع بالتجزئة 
 الزينة واالحياء البحرية

ابنية السكن االستثماريمحل في   -  
التجاريةمحل في االبنية   - 
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

البيع بالتجزئة   .101
لألطراف الصناعية 

 وملحقاتها

 لألطرافالبيع بالتجزئة 
 الصناعية وملحقاتها

االستثماريمحل في ابنية السكن  -  
التجاريةمحل في االبنية  -  
في المناطق االستثمارية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 والمناطق االستثمارية والمناطق التجارية

اآلالت الدقيقة واالتجار   .102
 بمعداتها

 لآلالتالبيع بالتجزئة 
 الدقيقة ومعداتها 

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

انتاج مواد التعقيم   .103
 والتطهير الطبية

انتاج مواد التعقيم 
 والتطهير الطبية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في 
التنظيمالمناطق الخدمية والحرفية حسب اشتراطات ادارة   

اصالح وصيانة   .104
 الدراجات النارية

إصالح وصيانة الدراجات 
 النارية وما في حكمها

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة الشوايات صناعة الشوايات  .105
 المناطق الخدمية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة األثاث   .106
والموبيليا من الخشب 

للمنازل ، للفنادق ، 
المكاتب ، المحالت 
 التجارية ، المساجد

صناعة األثاث والموبيليا 
 من الخشب 

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
حسب اشتراطات ادارة التنظيمالمناطق الخدمية والصناعية    

صناعة السلع   .107
من مدخالت  الوسيطة
 والخردةالنفايات 

الالفلزية ) غير 
 معدنية(

صناعة السلع الوسيطة من 
مدخالت النفايات والخردة 
 الالفلزية  )غير المعدنية(

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
تراطات ادارة التنظيمالمناطق الخدمية والصناعية  حسب اش  

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة صناعة األوعية المعدنية صناعة األوعية   .108
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المعدنية المستخدمة 
 في نقل وتعبئة السلع

المستخدمة في نقل وتعبئة 
 السلع 

 المناطق الخدمية والصناعية  حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  إنتاج عصائر الفواكه انتاج عصائر الفواكه  .109
 المناطق الخدمية والصناعية  حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 الواقيةصناعة المواد   .110
 من الحريق

صناعة المواد الواقية من 
 الحريق

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
لصناعية  حسب اشتراطات ادارة التنظيمالمناطق الخدمية وا  

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  إنتاج الحليب واللبن انتاج الحليب واللبن  .111
 المناطق الخدمية   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  إنتاج مشتقات الحليب انتاج مشتقات الحليب  .112
 المناطق الخدمية   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

انتاج مانعات التآكل   .113
ومواد ازالة الرواسب 

والقشور ومضادات 
البكتريا ومنتج كاسر 

 المستحلب

انتاج مانعات التآكل ومواد 
ازالة الرواسب والقشور 

ومضادات البكتريا ومنتج 
 كاسر المستحلب

امة للصناعه ويوطن في يرخص النشاط من قبل الهيئة الع
المناطق الخدمية  والحرفية والصناعية  حسب اشتراطات ادارة 

 التنظيم

المراجعة والتدقيق   .114
 الشرعي الخارجي

المراجعة والتدقيق 
 الشرعي الخارجي

حسب النظم واللوائح مكتب في االبنية التجارية  

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  ادارة الجامعات  الخاصة جامعه  خاصه  .115  

االستثماريةمحل في االبنية  - تبديل الزيوت تبديل الزيوت  .116  
حسب النظم واللوائح في االبنية التجارية محل -  

ريةفي المناطق االستثما الواقعةمحل البلوكات التجارية   -  
حسب اشتراطات التنظيم الخدميةمحل في االبنية   -  

تعليم قياده  الدراجات   .117
النارية الرملية في 

المغلقةالساحات   

تعليم قيادة الدراجات 
النارية الرملية في 

 الساحات المغلقة

حسب النظم واللوائح مكتب  في االبنية التجارية  

المدارس  إلدارةمكتب   .118
 األهلية

حسب النظم واللوائح مكتب  في االبنية التجارية فتح وإنشاء المدارس  

حسب النظم واللوائح مكتب  في االبنية التجارية توريد لوازم حفر آبار النفط توريد لوازم ابار النفط  .119  

حسب النظم واللوائح االستثماريةمحل في االبنية  - فطائر ومعجنات فطاير ومعجنات  .120  
حسب النظم واللوائح محل في االبنية التجارية -  
مناطق السكن الخاص في  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

والتجاريةوالمناطق االستثمارية   
محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة -  

بيع وشراء الذهب   .121
 الكريمةواالحجار 

الذهبيةوالمجوهرات   

البيع بالتجزئة للمجوهرات 
 والمصوغات

حسب النظم واللوائح محل في االستثماري -  
النظم واللوائححسب  محل في االبنية التجارية  -  
الواقعة في مناطق السكن الخاص  التجاريةمحل في البلوكات  -
والمناطق االستثمارية والتجارية   

معدات آالت الحريق   .122
 ومقاوالتها

حسب النظم واللوائح االستثماريةمحل في االبنية  - معدات واآلت الحريق  
حسب النظم واللوائح محل في االبنية التجارية -  
في مناطق السكن الخاص  الواقعةلبلوكات التجارية محل في ا -

  والتجاريةوالمناطق االستثمارية 
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

االحمدي ( حسب  -الفحيحيل  -الري   -االحمدي (   )الشويخ 
 اشتراطات ادارة التنظيم
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سياحية استشارات استشارات سياحيه  .123 حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية    

ادارة المراكز   .124
 والعيادات الطبية

فتح وإدارة مركز طبي 
 أهلي

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

االتجار في جميع   .125
المعدات والمستلزمات 

الطبيةواالدوات   

االدوات و  بالجملةالبيع 
الطبية  األجهزةآالت و 
والعلميةوالفنية   

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

تجهيز الحفالت وعمل   .126
جميع التجهيزات 

 الغذائية

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  ادارة التجهيزات الغذائية  

نقل السوائل أو الغازات  نقل المواد الكيماوية  .127
الكيماويةالسائلة أو المواد   

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

انشاء وفتح معاهد   .128
 اهلية

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  فتح وانشاء معاهد اهلية  

مكاتب لالستشارات   .129
 االدارية العامة

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  استشارات ادارية  

انشطة الخدمات   .130
 االرضية

أنشطة الخدمات األرضية 
 في المطارات

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

االتجار في جميع   .131
المعدات والمستلزمات 

 واالدوات الطبية

االدوات و  بالجملةالبيع 
الطبية  األجهزةآالت و 
والعلميةوالفنية   

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

)  خطوط طيران دولي  .132
 بيع مباشر (

خطوط طيران دولي بيع 
 مباشر

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

البيع بالجملة للرمل  المتاجرة بالصلبوخ  .133
 والصلبوخ

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

استشارات تقنية   .134
 المعلومات

تقنية المعلومات استشارات حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية    

ايجار واستئجار   .135
والعقارات األراضي  

إدارة وتأجير العقارات 
 المملوكة أو المؤجرة 

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

اقامة المعارض   .136
 التجارية

تنظيم وإدارة المعارض 
 التجارية

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

للمواد تجارة عامة   .137
 الغذائية

بيع األغذية والمشروبات 
 والتبغ بالجملة

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

انتاج مطفي الحريق   .138
 الذكي

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  انتاج مطفي الحريق الذكي
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

الحاويات من صناعة   .139
 اللدائن

صناعة الحاويات من 
 اللدائن

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة وتجميع جميع   .140
 انواع السيارات

صناعة  وتجميع جميع 
أنواع السيارات لمختلف 

 االستخدامات

ويوطن في  للصناعةعامة يرخص النشاط من قبل الهيئة ال
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة قطع اجزاء   .141
وغيار السيارات 

 االخرى

صناعة قطع أجزاء وغيار 
 السيارات 

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة االنابيب   .142
 البالستيكية ولوازمها

صناعة األنابيب والمواسير 
والخراطيم وسيور نقل 

 الحركة ونقل المواد  

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
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ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة الشامبوهات صناعة الشامبو  .143
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

تصنيع منتجات   .144
المشكلةالمعادن   

إصالح منتجات المعادن 
 المشكلة

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة الدهانات صناعة الدهانات  .145
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

انتاج الملدنات للخلط   .146
 الخرساني

انتاج الملدنات للخلط 
 الخرساني

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ج قضبان حديد انتا  .147
 التسليح

صناعة قضبان حديد 
 التسليح

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة ابدان المركبات   .148
 من المعدن

صناعة ابدان المركبات من 
 المعدن

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة مركبات   .149
مقطورة ونصف 

 مقطورة

صناعة مركبات مقطورة 
 ونصف مقطورة 

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة زجاج المرايا صناعة زجاج المرايا  .150
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 صناعة أطر البراويز  .151
 من الخشب

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة أطر من الخشب
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة األنابيب   .152
والمواسير واألشكال 
المجوفة من الحديد 

 والصلب

صناعة األنابيب والمواسير 
واألشكال المجوفة من 

 الحديد والصلب

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صنع أنابيب ومواسير   .153
وأشكال مجوفة 

ووصالت أنابيب أو 
 مواسير

نع أنابيب ومواسير ص
وأشكال مجوفة ووصالت 

 أنابيب أو مواسير

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة اللياف   .154
الزجاجية بما فيها 
الصوف الزجاجي 

ومنجات اللياف 
 الزجاجية ) الفايبر

 جالس (

جاج صناعة آالت إنتاج الز
أو األوعية أو األلياف أو 

 الخيوط الزجاجية 

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 الطازجةإنتاج اللحوم   .155
والمجمدة والمبردة  

إنتاج اللحوم الطازجة 
 والمبردة والمجمدة

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة 
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ويوطن في  للصناعةيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  صناعة منتجات اللحوم صناعة منتجات اللحوم  .156
 المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

بيع مستلزمات   .157
 الحيوانات

البيع بالتجزئة لحيوانات 
أطعمتها وأسماك المنزلية و

 الزينة ومستلزماتها

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

تقديم الوجبات   .158
والمشروبات الساخنة 

تقديم الوجبات الساخنة 
 والباردة

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
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المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  - والبارده
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  - 
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

محل في االبنية االستثمارية - البيع بالتجزئة للفشار البيع بالتجزئة للفشار  .159  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة   .160
لمنتجات المخابز 

 والحلويات السكرية

البيع بالتجزئة لمنتجات 
المخابز والحلويات 

 السكرية

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

مشروبات باردة   .161
 وساخنه

محل في االبنية االستثمارية - مشروبات باردة وساخنة  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  محل في البلوكات التجارية الواقعه -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة للفواكه   .162
 الطازجةوالخضروات 

 والمحفوظة

 للفواكه بالتجزئةالبيع 
والخضروات الطازجة 

 والمحفوظة

االستثماريةمحل في االبنية  -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة لألعمال   .163
والمشغوالت اليدوية 

لهداياوالتحف وا  

البيع بالتجزئة لألعمال 
والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

( حسب اشتراطات ادارة التنظيماالحمدي   

البيع بالتجزئة   .164
 إلكسسوارات المالبس

البيع بالتجزئة 
 إلكسسوارات المالبس

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة لألدوات   .165
والمشغوالت المتنوعه 

واألواني الزجاجية 
والفخارية والقطع 

 والخزفيات 

البيع بالتجزئة لألعمال 
والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا

االستثماريةمحل في االبنية  -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -
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 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

بيع ادوات معملية   .166
 وتعليمية

وتعليميةبيع ادوات معملية  محل في االبنية االستثمارية -   
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

اصالح وصيانة اجهزة   .167
الهواتف المحمولة 

 )الجوال(

إصالح وصيانة أجهزة 
الهواتف المحمولة 

 )الجوال(

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
محل في البلوكات التجارية الواقعه المناطق السكنية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

حمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيماال  

محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة  -  

تركيب وتمديد شبكات   .168
 التلفزيون

تركيب وتمديد شبكات 
 التلفزيون

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

محل في االبنية االستثمارية - مأكوالت شعبية مأكوالت شعبية  .169  
محل في االبنية التجارية -  
طق السكنية محل في البلوكات التجارية الواقعه المنا -

 واالستثمارية والتجارية

تنفيذ المجسمات   .170
 متعددة االبعاد

تنفيذ المجسمات متعددة 
 االبعاد

محل في االبنية االستثمارية -  
محل في االبنية التجارية -  
محل في البلوكات التجارية الواقعه المناطق السكنية  -

 واالستثمارية والتجارية

محل في االبنية االستثمارية - بطاقات التهنئة بطاقات تهنئة  .171  
محل في االبنية التجارية -  
محل في البلوكات التجارية الواقعه المناطق السكنية  -

 واالستثمارية والتجارية

بيع وتسويق مطفي   .172
 الحريق الذكي

بيع وتسويق مطفي الحريق 
 الذكي

محل في االبنية التجارية محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -
االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة  -الفحيحيل  -الري   -

 التنظيم
محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص  -

 واالستثماري والتجاري

استالم وتوزيع   .173
الرسائل والطرود 

 البريدية

محل في االبنية التجارية -  أنشطة البريد السريع  
 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  - 

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم
محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن  - 

 الخاص واالستثماري والتجاري

ميع السيارات ) تل  .174
يش (لوالب  

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ   تلميع السيارات )البوليش(
 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -الفحيحيل  -الري   -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  - صيانة واصالح وتبديل صيانة واصالح    .175
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وتبديل اطارات 
 السيارات )البنشرجي (

اطارات السيارات )البنشر( 
       

 االحمدي (   حسب اشتراطات ادارة التنظيم

محل في ابنية السكن االستثماري  -  

تجارة المعدات والمواد   .176
 الميكانيكية

البيع بالجملة لآلالت 
 والمعدات الميكانيكية 

التجاريةمكتب في االبنية   

تملك العقارات   .177
والمنقوالت لمصلحة 

 الشركة

تملك العقارات والمنقوالت 
 لمصلحة الشركة

واللوائححسب النظم  التجاريةمكتب في االبنية   

أدوات ومعدات صياغة   .178
 ذهب

بيع معدات ولوازم صياغه 
 الذهب والمعادن الثمينة

  التجاريةمحل في االبنية 
 -الفحيحيل  -  الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

اشتراطات ادارة التنظيماالحمدي ( حسب   

تجارة عامة لألثاث   .179
 واألجهزة

البيع بالجملة لألثاث 
 المنزلي 

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

الخدمات المكملة   .180
لألنظمة االتصاالت 

 الهاتفيه

الخدمات المكملة ألنظمة 
 االتصاالت الهاتفية

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

التعاقد مع االطباء   .181
 والفنيين

التعاقد مع األطباء والفنيين 
 والممرضات

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

انجاز ومتابعة   .182
اجراءات التأشيرات 

 والتصديقات للسفارات

انجاز ومتابعة اجراءات 
التأشيرات والتصديقات 

 للسفارات

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  خدمات حراسة المنشآت حراسة المنشآت  .183  

موزع أنظمة الحجز   .184
اآللي لتذاكر السفر 

 وخدمات الطيران

موزع أنظمة الحجز اآللي 
 لتذاكر السفر

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

 

  -: ثالثةمادة 
 ة. على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي

 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


