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Ref.: INT-7178-161-2021-00233 اإلشارة:  Date: 22/08/2021    التاريخ: 
 

 

( بشأن اضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة 2021/  2833قرار اداري رقم) 

 والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

 مدير عام البلدية: -

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

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

 وتعديالته.
 رة بالصحة.المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

( 656568ورقم ) 2/6/2021المؤرخ في  (662138رقم )وبناء على كتاب وزارة التجارة  -

 دية. بشأن البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصا25/5/2021المؤرخ في 
حة للرا وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقلقة -

 .4/8/2021( المؤرخ في 22/2021والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 

 - قـــــــــــرر-

مادة أولى:  تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت بالقرار الوزاري رقم 2015/87      

     بناء علىوتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح               

               التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية وذلك على النحو التالي: 

النشاط المعتمد في وزارة التجارة  م
 حسب التنصيف الدولي

 التوطين

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة النوادي السينمائية  .1
 

االبنية التجارية فيمحل  عرض وبيع مجسمات ومنتجات األفالم  .2  
 

االبنية التجارية فيمحل  عرض وبيع وشراء األفالم السينمائية  .3  
 

السياراتدور عرض سينما   .4 االبنية التجارية فيمحل    
 

إنتاج التسجيالت الصوتية على أشرطة   .5
 كاسيت

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  
 

االستثمارية االبنيةمكتب في   إنتاج التسجيالت الصوتية على  .6  
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  CD  االبنية التجارية فيمكتب  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  
 

االستثمارية االبنيةمكتب في  توزيع التسجيالت على التجار  .7  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  الخدمة المسجلة في االستيديوهات  .8  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

تيةإنتاج البرامج االذاعية والتسجيالت الصو  .9 االستثمارية االبنيةمكتب في    
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

البث االذاعي عن طريق الجو أو االسالك أو   .10
 القمر الصناعي

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

البث االذاعي عن طريق االنترنت ) محطات   .11
 اذاعة االنترنت (

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو ثماريةاالستو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة اإلذاعة  .12  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  البث التلفزيوني  .13  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

برامج الكابل والسواتل وغيرها من الخدمات   .14
 الخاضعة لالشتراك

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية   .15
 والمسموعة

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  
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االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة التلفزيون  .16  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة برمجة اشتراك القنوات  .17  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  برمجة اشتراك قنوات السينما  .18  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  برمجة اشتراك قنوات اإلخبار  .19  
االبنية التجارية فيب مكت  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  إعادة بث  .20  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة االتصاالت السلكية  .21  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة الهاتف الثابت  .22  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة االتصاالت الالسلكية  .23  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة االتصاالت الساتلية  .24  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االبنية التجارية   فيمحل  مقاهي االنترنت  .25  
    

االبنية التجارية    فيمحل  كبائن االنترنت  .26  
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  االبنية التجارية فيمحل  كبائن االتصاالت  .27
      

االستثمارية االبنيةمكتب في  خدمات االشتراك في القنوات الفضائية  .28  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االبنية التجارية      فيمحل  مواد وانظمة واجهزة االتصاالت  .29  

االستثمارية االبنيةمكتب في  مركز اتصال  .30  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  خدمة التراسل الصوتي  .31  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

الحديثة االتصاالتخدمات   .32 االستثمارية االبنيةمكتب في    
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

ةالخدمات في مجال االتصاالت الحديث تقديم  .33 االستثمارية االبنيةمكتب في    
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

فيةالخدمات المكملة ألنظمة االتصاالت الهات  .34 االستثمارية االبنيةمكتب في    
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  مزودي خدمة االنترنت الرئيسية  .35  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  أنشطة البرمجة الحاسوبية   .36  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  تحليل النظم  .37  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةالبلوكات  مكتب في 
التجاريةو االستثماريةو  

       

االستثمارية االبنيةمكتب في  تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة  .38  
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االبنية التجارية فيمكتب   
 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

وتصميم صفحات المواقعصيانة برمجيات   .39 االستثمارية االبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
     التجاريةو االستثماريةو

االستثمارية االبنيةمكتب في  برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر  .40  
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

أنشطة الخبرة االستشارية الحاسوبية وإدارة   .41
 المرافق الحاسوبية

االستثمارية االبنيةمكتب في   
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

ةتصميم وتجهيز مراكز الحاسبات االلكتروني  .42 االستثمارية االبنيةمكتب في    
االبنية التجارية فيمكتب   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمكتب في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

       

 مكتب في االبنية التجارية ادارة المرافق الحاسوبية  .43
  

و دراسات حاسوبيةبحوث   .44  مكتب في االبنية التجارية 
  

 مكتب في االبنية التجارية حلول متكاملة حاسوبية  .45
  

 مكتب في االبنية التجارية الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية  .46
  

تجهيز البيانات واستضافة المواقع على   .47
 الشبكة 

 مكتب في االبنية التجارية 

تجهيز البيانات واستضافة المواقع على   .48
 الشبكة 

 مكتب في االبنية التجارية 

بوابات الشبكة    .49  مكتب في االبنية التجارية 
  

تصميم مواقع االلكترونية ) ويب (   .50  مكتب في االبنية التجارية 
  

تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت   .51
 المتنقلة االفتراضية 

 مكتب في االبنية التجارية 

القانونية ستشاراتمكاتب المحاماة واال  .52  مكتب في االبنية التجارية 
  

 مكتب في االبنية التجارية وكالء خدمات تسجيل براءات االختراع  .53
  

 مكتب في االبنية التجارية وكالء خدمات تسجيل النماذج الصناعية  .54
  

والترجمة التأليفوكالء خدمات تسجيل حق   .55  مكتب في االبنية التجارية 
  

 مكتب في االبنية التجارية وكالء تسجيل العالمات التجارية   .56
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 مكتب في االبنية التجارية مكاتب المراجعة وتدقيق الحسابات  .57
  

المالية  ستشاراتاال  .58  مكتب في االبنية التجارية 
  

المراجعة والتدقيق إلعداد كشوف الذمة   .59
للضريبةالمالية   

 مكتب في االبنية التجارية 

الخدمات المحاسبية ومسك الدفاتر   .60
 والمراجعة والخبرة االستشارية 

 مكتب في االبنية التجارية 

آثار وتحف تاريخيه استشارات  .61  مكتب في االبنية التجارية 
  

فنون موسيقية استشارات  .62  مكتب في االبنية التجارية 
  

الوقاية من الحريق استشارات  .63  مكتب في االبنية التجارية 
  

السالمة واالمن الصناعي استشارات  .64  مكتب في االبنية التجارية 
  

أمن وسالمة وإطفاء استشارات  .65  مكتب في االبنية التجارية 
  

فنية استشارات  .66  مكتب في االبنية التجارية 
  

الديكور استشارات  .67  مكتب في االبنية التجارية 
  

في مجال العوازل واالهتزازات  استشارات  .68
 في المباني

 مكتب في االبنية التجارية 

فنون الطبخ استشارات  .69  مكتب في االبنية التجارية 
  

تحكيمية عامة استشارات  .70  مكتب في االبنية التجارية 
  

إدارية استشارات  .71  مكتب في االبنية التجارية 
  

العالقات العامة استشارات  .72 االبنية التجاريةمكتب في    
  

 مكتب في االبنية التجارية خدمات عالقات عامة ) كونسيرج (  .73
  

المعرفية ستشاراتاال  .74  مكتب في االبنية التجارية 
  

استراتيجية تنموية استشارات  .75  مكتب في االبنية التجارية 
  

لوجستية استشارات  .76  مكتب في االبنية التجارية 
  

فن التجميل  استشارات  .77 في االبنية التجارية مكتب   
  

في المشاريع التجارية  استشارات  .78  مكتب في االبنية التجارية 
  

تجارية استشارات  .79  مكتب في االبنية التجارية 
  

المحاسبية ووضع  ستشاراتمكاتب اال  .80
 السياسات المحاسبية والمالية

 مكتب في االبنية التجارية 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT MUNICIPALITY 
 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001 
Tel.: 22449001 

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

محاسبية استشارات  .81  مكتب في االبنية التجارية  

هندسية  استشارات  .82  مكتب في االبنية التجارية  

معمارية استشارات  .83  مكتب في االبنية التجارية 
  

أنشطة المسح واالستكشاف الجيولوجي   .84
 والتنقيب 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  مكاتب الهندسة المدنية   .85

مكاتب الهندسة لمشاريع الطرق   .86
 الهيدروليكية 

 مكتب في االبنية التجارية 

مكاتب الهندسة للمشاريع الكهربائية   .87
والكيماويةوالحفريات واألمن والسالمة   

 مكتب في االبنية التجارية 

المكاتب الهندسية والتقنية المتعلقة باألنشطة   .88
 التخصصية لجميع فروع الهندسة 

 مكتب في االبنية التجارية 

االستثمارية االبنيةمحل في  تنفيذ المجسمات متعددة األبعاد  .89  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تصنيع المجسمات باستخدام الطباعة   .90
 المتعددة األبعاد

االستثمارية االبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةفي المناطق  محل
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 مكتب في االبنية التجارية  مكاتب الخدمات المساحية والكمية  .91

 مكتب في االبنية التجارية  مكاتب الهندسة الصوتية والسمعية  .92

واألبحاث الجيولوجية  ستشاراتمكاتب اال  .93
 والفيزيائية 

 مكتب في االبنية التجارية 

جيولوجية استشارات  .94  مكتب في االبنية التجارية  

فيزيائية استشارات  .95  مكتب في االبنية التجارية  

بترولية استشارات  .96  مكتب في االبنية التجارية  

ميكانيكية استشارات  .97  مكتب في االبنية التجارية  

واختبارات والتحليل   استشاراتمكاتب   .98
 الفيزيائي الكيميائي 

 مكتب في االبنية التجارية 

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  فحص واختبار األنابيب والصهاريج  .99
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -لري ا -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  فحص البضائع والمواد   .100
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

المسح والتفتيش على اآلالت والمعدات   .101
 الصناعية والبحرية

 مكتب في االبنية التجارية 

الفنية  ستشاراتتقديم واعداد الدراسات واال  .102
واالقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة 

 بالبيئة  

 مكتب في االبنية التجارية 

مكاتب اختبار واعتماد النوعية والجودة   .103
 والمنتج 

 مكتب في االبنية التجارية 
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المختبرات البيطرية وأنشطة االختبار في   .104
 مجال الصحة الغذائية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  اختبار وقياس المؤشرات البيئية  .105

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمناطق محل في ال فحص التربة والمواد الهندسية  .106
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  مختبرات بيئية لفحص عينات التربة  .107
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  مختبرات بيئية لفحص عينات المياه  .108
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  مختبرات بيئية لفحص عينات الهواء   .109
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

يئية للفحوصات البيولوجيةمختبرات ب  .110 االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  مختبرات بيئية لفحص المواد الكيماوية  .111
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  اختبار األداء لآلالت تامة الصنع   .112

 مكتب في االبنية التجارية  مسح ومعاينة السفن  .113

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  فحص مكائن السيارات بالكمبيوتر  .114
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

من حيث االختبارات الدورية للسيارات   .115
 السالمة على الطرق

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  الفحص الفني العادي للسيارات  .116
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم

البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم   .117
 الطبيعية والهندسة

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
التنظيم حسب اشتراطات اداره  

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم

البحث و التطوير التجريبي في مجال العلوم   .118
 االجتماعية واإلنسانية 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البحث و التطوير في مجال العلوم الطبية   .119

 مكتب في االبنية التجارية  المكاتب العلمية  .120

البحث و التطوير في مجال علوم الفلك   .121
 والفضاء

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  اإلعالن  .122

الدعاية واإلعالن   .123  محل في االبنية التجارية  
 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  دعاية وتسويق  .124

 مكتب في االبنية التجارية  ترويج المنتجات  .125

االستثمارية االبنيةمحل في  خطاط  .126  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       
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االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تركيب وتجميع لوحات النيون  .127
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  اللوحات اإلرشادية  .128
اداره التنظيمحسب اشتراطات   

االبنية التجارية فيمحل   

االستثمارية االبنيةمحل في  المجسمات المصغرة ومستلزماتها  .129  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 مكتب في االبنية التجارية  أبحاث السوق واستطالعات الرأي   .130

تصميم األزياء والملبوسات واألحذية   .131
 والمجوهرات 

 مكتب في االبنية التجارية 

ية مكتب في االبنية التجار تصميم الديكورات الداخلية   .132  

 مكتب في االبنية التجارية  تصميم الهدايا والكماليات  .133

االستثمارية االبنيةمحل في  مصور  .134  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 مكتب في االبنية التجارية  تصوير خارجي للمناسبات  .135

أنشطة التصوير التجاري والسياحي بجميع   .136
وأساليبهوسائل التصوير   

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تحميض األفالم وطبع الصور وتكبيرها  .137

االستثمارية االبنيةمحل في  التحميض السريع لألفالم   .138  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  تحميض  أفالم  الشرائح )ساليدات(  .139  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  أنشطة مصوري الصحافة   .140  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -الشويخ  ) الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

أنشطة تصوير المستندات باستخدام الميكرو   .141
 فلم

 مكتب في االبنية التجارية 

للمستندات اإللكترونيالحفظ   .142  مكتب في االبنية التجارية  
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 مكتب في االبنية التجارية  حفظ الكتروني  .143

واتالف الوثائق والمستنداتخدمات حفظ   .144  مكتب في االبنية التجارية  

االستثمارية االبنيةمحل في  الترجمة   .145  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 مكتب في االبنية التجارية  جرد وتسعير البضائع  .146

تقييم المعدات الثقيلة والخفيفة والمركبات   .147
 واآلالت الصناعية 

 مكتب في االبنية التجارية 

أمنية استشارات  .148  مكتب في االبنية التجارية  

الهندسة الزراعية استشارات  .149  مكتب في االبنية التجارية  

زراعية استشارات  .150  مكتب في االبنية التجارية  

االقتصاد الزراعي استشارات  .151  مكتب في االبنية التجارية  

بيئية استشارات  .152  مكتب في االبنية التجارية  

تكنولوجية استشارات  .153  مكتب في االبنية التجارية  

االتصاالتتكنولوجيا  استشارات  .154  مكتب في االبنية التجارية  

تقنية المعلومات استشارات  .155  مكتب في االبنية التجارية  

علمية استشارات  .156  مكتب في االبنية التجارية  

صناعية استشارات  .157  مكتب في االبنية التجارية  

فنية للسيارات  استشارات  .158  مكتب في االبنية التجارية  

في مجال الطيران استشارات  .159  مكتب في االبنية التجارية  

في مجال علوم الفلك والفضاء استشارات  .160  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  سمسرة االسماك  .161

 مكتب في االبنية التجارية  سمسرة المنقوالت  .162

اقتصادية استشارات  .163  مكتب في االبنية التجارية  

اجتماعية استشارات  .164  مكتب في االبنية التجارية  

نفسية  استشارات  .165  مكتب في االبنية التجارية  

تسويقية استشارات  .166  مكتب في االبنية التجارية  

لغوية استشارات  .167  مكتب في االبنية التجارية  

إحصائية استشارات  .168  مكتب في االبنية التجارية  

بحرية استشارات  .169  مكتب في االبنية التجارية  

إعالمية استشارات  .170  مكتب في االبنية التجارية  

نظم الغذاء والتغذية استشارات  .171  مكتب في االبنية التجارية  

التغذية العامة استشارات  .172  مكتب في االبنية التجارية  

شرعية استشارات  .173  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي  .174

رياضية استشارات  .175  مكتب في االبنية التجارية  
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قياس اللياقة البدنية استشارات  .176  مكتب في االبنية التجارية  

كهربائية استشارات  .177  مكتب في االبنية التجارية  

تربوية استشارات  .178  مكتب في االبنية التجارية  

بيولوجية استشارات  .179  مكتب في االبنية التجارية  

نظم الطرق والنقل استشارات  .180  مكتب في االبنية التجارية  

واستراتيجيةسياسية  استشارات  .181  مكتب في االبنية التجارية  

سياحية استشارات  .182  مكتب في االبنية التجارية  

في مجال المكتبات استشارات  .183  مكتب في االبنية التجارية  

ذوي االحتياجات الخاصة  استشارات  .184
 والمكلفين

 مكتب في االبنية التجارية 

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  خدمات بيطرية  .185
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشتراطات 
 اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -الشويخ  ) الخدميةمحل في المناطق  تأجير سيارات ركاب بدون سائق  .186
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في المناطق الحرفية  حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير شاحنات بدون سائق  .187
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير السفن والبواخر  .188

تأجير المركبات الترفيهية لغير االماكن   .189
 العامة

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير السلع الشخصية والمنزلية  .190

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير السلع الترفيهية والرياضية  .191

 تأجير القوارب الترفيهية والزوارق بدون  .192
 سائق

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

تأجير القوارب المائية والزوارق بدون   .193
 سائق 

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

ن سائقتأجير الدراجات المائية بدو  .194 االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االستثمارية االبنيةمحل في  إيجار وتأجير الدراجات الهوائية  .195  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير معدات الغوص  .196  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير شرائط وأقراص الفيديو   .197  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  
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االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةل في المناطق مح
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير أشرطة الفيديو   .198  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةاطق محل في المن
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  CD/DVDتأجير األقراص المدمجة   .199  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تأجير كافة أنواع فساتين األفراح   .200
 ومستلزماتها

االستثمارية االبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو ريةاالستثماو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تأجير األثاث والزجاج واألواني والمطابخ   .201
 وأدوات المائدة

االبنية التجارية      فيمحل   
االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير المجوهرات   .202  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير لوازم المناسبات   .203
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير الكتب والمجالت  .204  
جاريةاالبنية الت فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تأجير األجهزة والمعدات الكهربائية   .205
 واإللكترونية والموسيقية

االبنية التجارية      فيمحل   
االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االبنية التجارية      فيمحل  تأجير لوازم الرحالت  .206  
االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم

جير المحركات والتربيناتتأ  .207 االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير المعدات ذات المحركات  .208
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

وحقول النفطتأجير معدات التعدين   .209  مكتب في االبنية التجارية  

التتأجير أجهزة اإلذاعة والتلفزيون واالتصا  .210  مكتب في االبنية التجارية  
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 مكتب في االبنية التجارية  تأجير معدات إنتاج األفالم السينمائية  .211

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير أجهزة القياس والسيطرة  .212

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير أجهزة المالحة  .213

تأجير واستئجار اآلالت والمعدات العلمية   .214
 والتجارية والصناعية 

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  تشغيل أجهزة الصرف اآللي    .215

والكرفاناتتأجير الدراجات النارية   .216 االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير عربات سكك الحديد  .217

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير الدراجات النارية  .218
التنظيم حسب اشتراطات اداره  

تأجير وتشغيل معدات النقل المائي بدون   .219
 مشغل

 مكتب في االبنية التجارية 

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير قطع المعدات البحرية   .220
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

تأجير وتشغيل معدات النقل الجوي بدون   .221
 مشغل

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير وتشغيل الطائرات  .222

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير وتشغيل المناطيد  .223

تأجير وتشغيل معدات الزراعة والحراجة   .224
 بدون مشغل

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

تأجير وتشغيل ماكينات ومعدات الهندسة   .225
 المدنية واإلنشاءات بدون مشغل

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةحل في المناطق م تأجير الرافعات ألغراض إنشائية  .226
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

تأجير أرصفة العمل والسقاالت )بدون   .227
 التركيب والتفكيك(

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير المعدات اإلنشائية  .228
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

تأجير وتشغيل اآلالت والمعدات المكتبية   .229
 بدون مشغل

االستثمارية االبنيةمحل في   

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير الحاسوب واألجهزة الملحقة  .230  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تأجير آالت التصوير وآالت الطباعة وآالت   .231
 معالجة الكلمات

االستثمارية االبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية االبنيةمحل في  تأجير األثاث المكتبي  .232  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة  التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  
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االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

الحاوياتتأجير   .233 االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  تأجير الحيوانات   .234
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  استقدام العمالة المنزلية  .235

ب في االبنية التجارية مكت  العمالةتوظيف و تأهيل   .236  

 مكتب في االبنية التجارية  وكاالت التوظيف عبر االنترنت  .237

 مكتب في االبنية التجارية  استقدام العمالة الفنية المتخصصة  .238

األهلية العمالةاستقدام   .239  مكتب في االبنية التجارية  

ينمكتب تعاقد مع الالعبين والمدربين الفني  .240  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  التعاقد مع األطباء والفنيين والممرضات  .241

 مكتب في االبنية التجارية   تنمية الموارد البشرية  .242

 مكتب في االبنية التجارية  السياحة والسفر  .243

 مكتب في االبنية التجارية  خطوط طيران دولي بيع مباشر  .244

خطوط الطيرانمكتب إدارة   .245  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  وكيل شحن جوي دولي  .246

 مكتب في االبنية التجارية  موزع أنظمة الحجز اآللي لتذاكر السفر  .247

 مكتب في االبنية التجارية  وكيل خطوط جوية  .248

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت دينية حج وعمره  .249

رحالت عمرهتنظيم   .250  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت حج  .251

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت سياحية داخلية برية  .252

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت سياحية داخلية بحرية  .253

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت سياحية خارجية  .254

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة األدالء السياحيين  .255

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم وتأجير الرحالت البحرية والبرية  .256

تنظيم الرحالت السياحية واإلرشاد السياحي   .257
 الداخلي

 مكتب في االبنية التجارية 

تنظيم الرحالت السياحية واإلرشاد السياحي   .258
 الخارجي

التجارية  مكتب في االبنية  

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت ثقافية داخليا  .259

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم رحالت ثقافية خارجيا  .260

حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم   .261
 واستئجار السيارات داخليا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تأجير المالعب  .262

الفنادق والعقارات داخلياحجز   .263  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  حجز وبيع تذاكر وسائط النقل البحري  .264

 مكتب في االبنية التجارية  خدمة القوارب والوسائط البحرية  .265
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 اصدار دفاتر السفر البرية واجازات المرور  .266
 الدولية

 مكتب في االبنية التجارية 

الفنادق والعقارات خارجياحجز   .267  مكتب في االبنية التجارية  

حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم   .268
 وأماكن ترفيهية داخليا

 مكتب في االبنية التجارية 

بيع التذاكر لألحداث المسرحية والرياضية   .269
 وكافة أنواع التسلية والترفيه

 مكتب في االبنية التجارية 

للزوارتقديم خدمات المساعدة   .270  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  تقديم معلومات السفر للزوار  .271

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة المرشدين السياحيين  .272

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة المرشدين السياحيين داخليا  .273

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة المرشدين السياحيين خارجيا  .274

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة ترويج السياحة  .275

 مكتب في االبنية التجارية  خدمة صف السيارات  .276

 مكتب في االبنية التجارية  المؤسسات العالجية  .277

278.      

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات الحراسة الخاصة  .279

خدمات تحصيل وإيصال األموال واألشياء   .280
الثمينة نقدا ومن خالل اجهزة نقاط البيع 

  POS المبتشر 

 مكتب في االبنية التجارية 

خدمات تحصيل وإيصال األموال واألشياء   .281
 الثمينة الكترونيا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات الحراس الشخصيين  .282

مواد ثمينةنقل   .283  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات حراسة المنشآت  .284

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات الحراسة والتفتيش عن طريق الكالب  .285

خدمات المراقبة اإللكترونية بواسطة أجهزة   .286
 اإلنذار والكاميرات

 مكتب في االبنية التجارية 

وتصليح وبناء وضبط خدمات تركيب   .287
 األجهزة األمنية الخاصة ومراقبتها

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  توفير خدمات الحماية للمباني  .288

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات التنظيف العام للمباني  .289

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات صيانة المباني  .290

الخاصة بإيصال المعامالتخدمات البريد   .291  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  تجهيز المالعب   .292

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة المرافق العامة  .293

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة سكراب الغير  .294

 مكتب في االبنية التجارية  مقاوالت التنظيف العام للمباني  .295

خدمات التنظيف العام والتنظيف الصناعي   .296
 والصيانة للمباني 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيف خارجي للمباني  .297
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 مكتب في االبنية التجارية  تنظيف متخصص للمباني   .298

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيف وصيانة برك السباحة  .299

والقوارضالتطهير وإبادة الحشرات   .300  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة تنظيف الناقالت   .301

 مكتب في االبنية التجارية  أنشطة تنظيف اآلالت والمعدات الصناعية  .302

 مكتب في االبنية التجارية  مقاوالت تنظيف الطرق  .303

النفطية  والحاوياتتنظيف الخزانات   .304
 والبتروكيماوية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  رعاية وصيانة المناظر الطبيعية  .305

رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق   .306
 ألغراض اإلسكان العام

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تنسيق وصيانة الحدائق  .307
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