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Ref.:

قرار اداري رقم ( )2021/ 2056بشان اضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

مدير عام البلدية- :
-

بعد االطالع على القانون رقم  2016/33في شأن بلدية الكويت وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم  2009/363في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها
بالمحافظات وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم  2015/87بشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة
والمضرة بالصحة.
وعلى القانون رقم  2013/111بشأن تراخيص المحالت العامة.
وبناء على الطلب المقدم من وزارة التجارة رقم( )652529المؤرخ في 2021/5/18
بشأن إضافة أنشطة جديدة الر الئحة المحالت
وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ( )17-03317-2021بتاريخ  2021/2/21بشأن
البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية.
وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم ( )2021/15المؤرخ في .2021/5/31

 قـــــــــــرر-مادة أولى :تضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة
والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة ( )3الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ()2015/87
في شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل
نشاط على النحو التالي:
م

األماكن المسموح فيها باالستغالل

النشاط

1.

تصميم الديكورات الداخلية

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح

2.

بيع وإصالح ماكينات الخياطة

3.

البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة بأنواعها (الملبوسة)

-1توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح
-2توطين النشاط محل في األبنية االستثمارية
-3توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري -
الفحيحيل -األحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية
(إدارة التنظيم)
-4توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق
السكن الخاص والمناطق االستثمارية والتجارية
-1توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح
-2توطين النشاط محل في المناطق الخدمية (الشويخ – الري -
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Tel.: 22449001

الفحيحيل -األحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية
(إدارة التنظيم)
توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح

تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات

مادة ثانية :تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة الحالت بالقرار الوزاري رقم 2015/87
واسقاط كل نشاط وما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة
االقتصادية وذلك حسب الجدول التالي:
م

النشاط المعتمد في
برنامج البلدية

1.

معالجة النفايات
وتصريفها
مستلزمات االستزراع
السمكي

معالجة النفايات الخطرة
وتصريفها
البيع بالتجزئة آلالت
ومستلزمات االستزراع
السمكي

3.

حاضنة األعمال في
المجال اإلداري
والتجاري والتسويقي

حاضنات األعمال في
المجال التجاري واالداري
والتسويقي

4.

حاضنة األعمال في
االتصاالت
والتكنولوجيا

حاضنات األعمال
االتصاالت والتكنولوجيا

5.

حاضنة األعمال في
مجال الزراعة والثروة
الحيوانية

حاضنات اعمال في مجال
الزراعة والثروة الحيوانية

6.

حاضنة األعمال في
مجال البيئة والطاقة
المتجددة

حاضنة األعمال في مجال
البيئة والطاقة المتجددة

7.

حاضنة األعمال
الحرفية

حاضنة األعمال الحرفية

2.
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التوطين

النشاط المعتمد في
وزارة التجارة حسب
التنصيف الدولي

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري-الفحيحيل -االحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 محل في المحالت التابعة ألشراف الهية العامة للزراعة فيالمناطق الزراعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
توطين النشاط مكتب في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن
 200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية نشاط اخر
مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق التجارية في
بمساحه ال تقل عن  200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية
نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن
 200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق
التجارية بمساحه ال تقل عن  200م وشريطه عدم دمج النشاط
مع اية نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن
 200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق
التجارية ال تقل عن  200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية
نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن
 200م وشريطه عدم دمج النشاط مع اية نشاط اخر
توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق
التجارية بمساحه ال تقل عن  200م وشريطه عدم دمج النشاط
مع اية نشاط اخر
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل –االحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم والهيئة العامة
للصناعة وشريطه ان ال تقل المساحة عن  200م مع عدم دمج
النشاط مع اي نشاط اخر
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8.

حاضنة األعمال
الصناعية

حاضنة األعمال الصناعية

9.

حاضنة األعمال في
المجال اإلعالمي

حاضنة األعمال في المجال
اإلعالمي

10.

طباعة وتصوير على
المالبس والنحاس

الطباعة على جميع
األسطح ماعدا الورق

11.

نقل بضائع

نقل البضائع والمعدات

12.
13.

مركز اتصال
تصليح الحلي الذهبية
والفضية

مركز اتصال
إصالح وتعديل المجوهرات

14.

استشارات في مجال
المرور والنقل
صناعة المخلالت
والطرشي

16.

صناعة المربى
والهالميات

17.

صناعة العجائن
المحشوة المعبأة في
علب او المجمدة
صناعة حاويات لنقل
البضائع (كونتينرات)
عادية أو مبردة
ورش حدادة السيارات

20.

صناعة األثاث المعدني
للمنازل والمكاتب
والمطاعم والفنادق
صناعة الجص
والجبس

استشارات نظم الطرق
والنقل
صناعة المخلالت والطرشي يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
(التخليل)
قبل ادارة التنظيم
صناعة المربى والهالميات يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
صناعة العجائن المحشوة
المعبأة في علب أو المجمد المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
صناعة حاويات لنقل
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
البضائع (كونتينرات)
التنظيم
عادية أو مبردة
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -االحمدي -
ورش حدادة السيارات
الفحيحيل) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
شريطة ان ال تقل المساحة عن  100متر مربع
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
صناعة األثاث المعدني
للمنازل والمكاتب والمطاعم المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
والفنادق
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
صناعة الجص والجبس
المناطق التي تحددها ادارة التنظيم حسب القرارات المنظمة
للنشاط

15.

18.
19.

21.
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توطين النشاط في المناطق الصناعية حسب اشتراطات ادارة
التنظيم والهيئة العامة للصناعة وشريطه ان ال تقل المساحة
عن  200م مع عدم دمج النشاط مع اي نشاط اخر
 محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  200م وشريطهعدم دمج النشاط مع اية نشاط اخر
 محل في المنطقة الخدمية في الشويخ في القطاع المعتمد منقبل ادارة التنظيم بمساحه ال تقل عن  200م مع عدم دمج
النشاط مع اي نشاط اخر
 محل في االبنية التجارية م محل في المحالت الواقعة في ابنية السكن االستثماري محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاصواالستثماري والتجاري
 مكتب في االبنية التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
مكتب في االبنية التجارية
 محل في االبنية التجارية والتقييد باشتراطات الهيئة العامةللبيئة
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) والتقيد باشتراطات الهيئة العامة للبيئة وادارة
التنظيم
مكتب في االبنية التجارية
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22.

صناعة الخيوط
الشعرية التركيبية او
الصناعية
صنع األلياف
االصطناعية

صناعة األلياف والخيوط
الصناعية

24.

صناعة تماثيل وتحف
صغيرة من الخشب

صناعة تماثيل وتحف
صغيرة من الخشب

25.

صناعة أصناف الزينة
والتحف والتماثيل
والمجسمات
المصنوعة من الخزف
والفخار
صناعة منتجات
فخارية مثل القرميد

صناعة تماثيل وتحف
صغيرة من الخشب

27.

صناعة لوازم البناء
مثل النوافذ وألبواب
والسناتر ولوازم العزل
ومنع التسرب ولوازم
اإلنارة وأغطية
األرضيات واألسقف
والجدران
إعادة تعبئة وتغليف
عبوات بودرة األحبار

29.

إنتاج وتصنيع وتعبئة
اللحوم الطازجة
والمجمدة
نقل الجثث الى
المناطق الحدودية
تأجير الحاويات

32.

تصميم وبناء وتشغيل
وصيانة وتحويل
المشاريع بنظام ال
PPP
أعمال البنية التحتية
لمنصات أجهزة حفر
آبار النفط
أعمال البنية التحتية
للطرق والممرات
ألجهزة حفر آبار النفط
أعمال البنية التحتية

23.

26.

28.

30.
31.

33.
34.
35.

الخط الساخن139 :

صناعة الخيوط الشعرية
التركيبية او الصناعية

صناعة منتجات فخارية
مثل القرميد
صناعة لوازم البناء

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم

إعادة تعبئة وتغليف عبوات يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
بودرة األحبار
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
إنتاج وتصنيع وتعبئة
اللحوم الطازجة والمجمدة المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
مكتب في االبنية التجارية
نقل الجثث الى المناطق
الحدودية
مكتب في االبنية التجارية
تأجير الحاويات
تصميم وبناء وتشغيل
وصيانة وتحويل المشاريع
بنظام ppp

مكتب في االبنية التجارية

مكتب في االبنية التجارية

أعمال البنية التحتية
لمنصات أجهزة حفر آبار
النفط
أعمال البنية التحتية للطرق مكتب في االبنية التجارية
والممرات ألجهزة حفر آبار
النفط
مكتب في االبنية التجارية
أعمال البنية التحتية
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36.
37.
38.
39.
40.

للسناتر ومصافي النفط للسناتر ومصافي النفط
ومضخات النفط
ومضخات النفط
أعمال البنية التحتية لتمديد
أعمال البنية التحتية
خطوط أنابيب النفط والغاز
لتمديد خطوط أنابيب
النفط والغاز
أعمال البنية التحتية
أعمال البنية التحتية
للخدمات البترولية
للخدمات البترولية
تنظيم رحالت ثقافية داخليا
تنظيم رحالت ثقافية
داخليا
تنظيم رحالت ثقافية
تنظيم رحالت ثقافية
خارجيا
خارجيا
بيع األسهم
بيع األسهم

41.

بيع مالبس عسكرية
ومستلزماتها

42.

تجارة اآلالت والمعدات
واألدوات

43.

استقدام العمالة
المنزلية

44.

بيع معدات رياضية
القوس والسهم

45.

البيع بالتجزئة للنباتات
والبذور واالسمدة

46.

الشجيرات والنباتات
الداخلية والخارجية
وأوانيها

47.

المجوهرات التقليدية

48.
49.

استشارات بترولية
اجهزة مكتبية

50.

اجهزة وادوات
ومعدات علمية
ومختبرية
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مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

 محل في االبنية التجاريةبيع مالبس عسكرية
 محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثماريةومستلزماتها
والتجارية
مكتب في االبنية التجارية
البيع بالجملة لآلالت
توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق
والمعدات
االستثمارية والتجارية
مكتب في االبنية التجارية
استقدام العمالة المنزلية
توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق
االستثمارية والتجارية
بيع معدات رياضة القوس  -محل في االبنية التجارية
 محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثماريةوالسهم
والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -البيع بالتجزئة للزهور
والنباتات والبذور واألسمدة االحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
توطين النشاط في المحالت التابعة ألشراف الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -
البيع بالتجزئة للنباتات
والبذور واألسمدة(المشاتل) االحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
توطين النشاط في المحالت التابعة إلشراف الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثماريةالبيع بالتجزئة ألدوات
 محل في االبنية التجاريةالزينة والمجوهرات
 محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةالتقليدية
واالستثمارية والتجارية
مكتب في االبنية التجارية
استشارات بترولية
 محل في االبنية االستثماريةالبيع بالجملة للمعدات
 محل في االبنية التجاريةواآلالت المكتبية ماعدا
 محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةالحواسيب ومستلزماتها
واالستثمارية والتجارية
 محل في االبنية االستثماريةالبيع بالتجزئة االدوات
 محل في االبنية التجاريةواآلالت واالجهزة العلمية
 -محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية
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51.

نجارة يدوية

منجرة يدوية

52.

اعمال البنوك

البنوك التجارية

53.
54.

استشارات امنية
تصليح وصيانة
المعدات الخفيفة
والثقيلة
تأجير معدات وتنظيم
مهرجانات لألطفال
ترويج المنتجات
إنتاج علب الهدايا
والكماليات

استشارات أمنية
تصليح وصيانة المعدات
الخفيفة والثقيلة
تنظيم وإدارة مهرجانات
وفعاليات
ترويج المنتجات
إنتاج علب الهدايا
والكماليات

58.

صناعة الحلي
والمجوهرات من
الذهب
صناعة الحلي
والمجوهرات من
الفضة
تعبئة الشاي وبدائل
الشاي مثل الزهورات
والبابونج واالعشاب
البرية
صناعة أطباق البيض
وما شابهها

صناعة أطباق البيض وما
شابهها

62.

صنع الصابون والمنظفات
صناعة الصابون
ومستحضرات التنظيف
والمنظفات
ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور
ومستحضرات التجميل
والتلميع والعطور
ومستحضرات التجميل
صناعة علب كرتون،
صناعة علب كرتون
صناديق ،شنط مطوية أو
صناديق شنط مطويه
او مفرده من الورق او مفردة من الورق أو من
الورق المقوى المموج
من الورق المقوى
المموج
صناعة أوعية من الورق
صناعة أوعية من
أو من الورق المقوي
الورق أو الورق
المموج لألغذية
المقوى المموج
والمشروبات (واألغراض
لألغذية والمشروبات

55.
56.
57.

59.
60.

61.

63.

64.
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واالستثمارية والتجارية
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والمناطق الخدمية (الشويخ -الري
الفحيحيل -االحمدي) حسب اشتراطات ادارة التنظيم محل في االبنية التجارية محل في المواقع المرخصة ألعمال البنوك حسب رخصالبناء الصادرة من االدارات المختصة (ادارة األنظمة الهندسية
ادارة التراخيص الهندسية)مكتب في االبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -االحمدي -
الفحيحيل) حسب موافقه ادارة التنظيم
مكتب في االبنية التجارية

مكتب في االبنية التجارية
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
صناعة الحلي والمجوهرات يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
من الذهب
قبل ادارة التنظيم
صناعة الحلي والمجوهرات يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
من الفضة
قبل ادارة التنظيم
تعبئة الشاي وبدائل الشاي يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
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65.

صناعة ورق الرسم
والطباعة

66.

صناعة المستحضرات
المانعة لالرتطام
ومستحضرات سوائل
التبريد ومنع التجمد
والسوائل المستخدمة
في األلياف
الهيدروليكية لنقل
الحركة والكواشف
الكيميائية المركبة
المستخدمة في
المختبرات
صناعة مخاليط المطاط
التركيبي والمطاط
الطبيعي
إنتاج الجبن األبيض

69.

إنتاج مصل اللبن
الطازج والمركز
والجاف وإنتاج
الجبنين أو سكر اللبن
صناعة المثلجات
(اآليسكريم) من
الحليب
صناعة الكاكاو في
شكل معجون أو
مسحوق أو كتل
صناعة الجلكوز
وشراب الجلكوز وسكر
الشعير (الملتوز)
وإنتاج الجيالتين
صناعة الورق الصحي
والمناديل ومناديل
التنظيف والتنشيف
والمناشف والفوط
الصحية وفوط األطفال
والمائدة وحشوات
امتصاص النزيف

74.
75.

استشارات فن التجميل
تقديم خدمات مشغل

67.
68.

70.
71.
72.

73.
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األخرى)
صناعة ورق الرسم
والطباعة
صناعة المستحضرات
المانعة لالرتطام
ومستحضرات سوائل
التبريد ومنع التجمد،
والسوائل األخرى
المستخدمة في األلياف
الهيدروليكية لنقل الحركة
والكواشف الكيميائية
المركبة المستخدمة في
المختبرات والتشخيص

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم

صناعة مخاليط المطاط
التركيبي والمطاط الطبيعي

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم

صناعة المثلجات

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم

إنتاج الجبن األبيض
إنتاج مصل اللبن الطازج
والمركز والجاف وإنتاج
الجبنين أو سكر اللبن

صناعة الكاكاو في شكل
معجون أو مسحوق أو كتل
صناعة الجلكوز وشراب
الجلكوز وسكر الشعير
(الملتوز) وإنتاج الجيالتين

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية حسب االشتراطات المحددة من
قبل ادارة التنظيم

صناعة الورق الصحي
والمناديل ومناديل التنظيف
والمناشف والفوط الصحية
وفوط األطفال والمائدة
وحشوات امتصاص النزيف
 ...الخ ،واألنواع األخرى
من المنتجات الورقية ذات
االستخدام الشخصي
مكتب في االبنية التجارية
استشارات فن التجميل
مكتب في االبنية التجارية
تقديم خدمات مشغل شبكة
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شبكة االتصاالت
المتنقلة االفتراضية
أعمال تركيب السقاالت
تأجير أرصفة العمل
والسقاالت

78.
79.
80.

إدارة المعاهد الصحية
استشارات أمنية
البيع بالتجزئة لزيوت
السيارات
ورش طالء ودهانات
السيارات

االتصاالت المتنقلة
االفتراضية
اعمال تركيب السقاالت
تأجير أرصفة العمل
والسقاالت (بدون التركيب
والتفكيك)
إدارة المعاهد الصحية
استشارات أمنية
البيع بالتجزئة زيوت
السيارات
ورش طالء ودهان
السيارات

82.

الطباعة باستخدام
اآلالت الناسخة
البيع بالتجزئة
لمنتجات األلبان
والبيض والزيتون
والمخلالت والعسل

الطباعة باستخدام اآلالت
الناسخة
البيع بالتجزئة لمنتجات
األلبان والبيض والزيتون
والمخلالت والعسل

84.

التحف والسجاد
والقطع األثرية
والتراثية

البيع بالتجزئة للسجاد
والبسط

85.

بيع وشراء وتأجير
السيارات

بيع المركبات ذات
المحركات

86.

أدوات الصناعات
البترولية
ورش الحدادة

أدوات الصناعات البترولية
ورش الحدادة

88.

خياط مالبس عسكرية

خياطة المالبس العسكرية

89.

وكالء شركات البواخر

90.

ادارة المطاعم
والتجهيزات الغذائية
إدارة مطالبات التأمين

وكاالت النقل والشحن
البحري
إدارة التجهيزات الغذائية

مكتب في االبنية التجارية

التأمين الصحي

مكتب في األبنية التجارية

76.
77.

81.

83.

87.

91.
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مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -
االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
 محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافةمن قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق الصناعية والحرفية
حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثمارية محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثمارية محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
 محل في االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن 200م محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -
االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
يرخص من قبل الهية العامة للصناعة في المناطق الخدمية
والحرفية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب
االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
 محل في االبنية التجارية محل في االبنية االستثمارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
مكتب في االبنية التجارية
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92.

الصحي
أثاث مكتبي

93.

استيراد اليخوت
وبيعها
الخدمات اللوجستية
أجهزة االتصاالت
ومستلزماتها وقطع
غيارها

96.

أثاث مكتبي
ومفروشات
القيام بكافة أعمال نقل
األشخاص العاملين
لحساب الغير
تمثيل شركات الطيران
والشحن الجوي
حجز وسائل نقل
وفنادق ومطاعم
واماكن ترفيهية داخليا
تنظيم الرحالت
السياحية واالرشاد
السياحي الداخلي
استشارت رياضيه
وقياس اللياقة البدنية
تأجير القوارب
الترفيهية والزوارق
بدون سائق
تأجير القوارب المائية
والزوارق بدون سائق
تأجير الدراجات المائية
بدون سائق
تأجير السلع الترفيهية
والرياضية
تأجير قطع المعدات
البحرية
تأجير البيع بالتجزئة
لألصباغ والطالء
والورنيش ومواد
الالصقة للسيارات
اصالح كهربائيات
والكترونيات وتكييف
السيارات

94.
95.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
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البيع بالتجزئة لألثاث
المكتبي ومستلزماته
البيع بالجملة والتجزئة
للسفن واليخوت
تقديم الخدمات اللوجستية
أجهزة االتصاالت
ومستلزماتها

البيع بالتجزئة لألثاث
المكتبي ومستلزماته
النقل البري للركاب في
المدن والضواحي

محل في االبنية التجارية
محل في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
 محل في االبنية االستثمارية محل في المناطق التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةاالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري-االحمدي -الفحيحيل) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

وكيل خطوط جوية

مكتب في االبنية التجارية

حجز وسائل النقل والفنادق
والمطاعم واستئجار
السيارات داخليا
تنظيم الرحالت السياحية
واإلرشاد السياحي الداخلي

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

استشارات رياضية

مكتب في االبنية التجارية

تأجير القوارب الترفيهية
والزوارق بدون سائق

محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم

تأجير القوارب المائية
والزوارق بدون سائق
تأجير الدراجات المائية
بدون سائق
تأجير السلع الترفيهية
والرياضية
تأجير قطع المعدات
البحرية
البيع بالتجزئة لألصباغ
والطالء والورنيش ومواد
الالصقة

محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم

إصالح كهربائيات
والكترونيات وتكييف
السيارات

محل في المناطق الخدمة (الفحيحيل -االحمدي -الشويخ -الري)
حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة التنظيم
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109.

صناعة االشكال
باستخدام الطباعة
المتعددة االبعاد

تصنيع المجسمات
باستخدام الطباعة متعددة
األبعاد

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم

110.

معالجة وطي المعادن
بالتلوين والتنظيف

معالجو المعادن من الصدأ

111.

صناعة الكمامات
واألقنعة للحماية من
الغازات

صناعة الكمامات واألقنعة
للحماية من الغازات

112.

حفظ واعداد اللحوم
ومنتجاتها بمختلف
الطرق كالتجفيف
والتعليب
صناعة الورق الصحي
ومناديل التنظيف
والمناشف

حفظ واعداد اللحوم
ومنتجاتها بمختلف الطرق
كالتجفيف والتعليب
صناعة الورق الصحي
والمناديل ومناديل التنظيف
والمناشف

114.

صناعة المشروبات
المنهكة بخالصات او
ارواح الفاكهة

صناعة المشروبات
المنهكة بخالصات أو
أرواح الفاكهة

115.

قص وتفصيل المالءات قص وتفصيل المالءات،
أكياس الوســائد ،المفارش
واكياس الوسائد،
واأللحفة  ،الوسائد
المفارش وااللحفه،
الوسائد
صنع الفلزات الثمينة وغير
صنع الفلزات الثمينة
الحديدية القاعدية
وغير الحديدية
القاعدية
سبك المعادن غير الحديدية
سبك المعادن غير
الحديدية

118.

صناعة المركبات العسكرية
البرمائية المدرعة

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية (الشويخ -الري-
الفحيحيل -االحمدي) حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية ( الشويخ  -الري-
الفحيحيل  -االحمدي ) حسب االشتراطات المحددة من قبل
ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم

113.

116.
117.

119.
120.

الخط الساخن139 :

صناعة المركبات
العسكرية البرمائية
المدرعة
صناعة مقطورات
مركبة على هياكل ذات
محركات
صناعة السخانات
الكهربائية

صناعة مقطورات مركبة
على هياكل ذات محركات
صناعة السخانات
الكهربائية
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121.

صناعة المعدات
المنزلية غير
الكهربائية للطبخ
الكهربائي
صناعة معدات وغرف
التجميد والتبريد
وملحقاتها ألغراض
التجارية مثل ثالجات
وفريزرات العرض
والبيع ومبردات المياه
والسوائل في المنشآت
صناعة الكيماويات
العضوية االساسية

124.
125.

صالة بولينغ
ادارة وتشغيل المرافق
الرياضية وتقديم كافة
الخدمات الالزمة لها
تجارة االسماك

127.

تجارة المواد اإلنشائية
والصحية والكهربائية

128.

بيع وشراء السيارات

129.
130.

تنظيم بطوالت رياضيه
توظيف وتأهيل العمالة
الوطنية
انتاج ماء الورد
وعصير الليمون

132.

انتاج الخل

133.

تعبئة الشاي في اكياس تعبئة الشاي وبدائل الشاي

122.

123.

126.

131.

134.
135.
136.

الخط الساخن139 :

انتاج قطع السكر
بنكهات والوان مختلفة
تعبئة البهارات والهيل
والقهوة والزعفران
القوارب والمعدات
البحرية

صناعة المعدات المنزلية
غير الكهربائية للطبخ
والتسخين

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

صناعة معدات وغرف
التجميد والتبريد وملحقاتها
لألغراض التجارية

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

صناعة الكيماويات
العضوية األساسية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة
التنظيم
محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  100م
مكتب في االبنية التجارية

أندية البولنغ
ادارة وتشغيل المرافق
الرياضية وتقديم كافة
الخدمات الالزمة لها
البيع بالجملة لألسماك
واألحياء المائية
البيع بالجملة للمواد
االنشائية التعدينية الغير
معدنية
بيع المركبات ذات
المحركات
تنظيم بطوالت رياضية
توظيف وتوطين العمالة
صناعة خالصة ومكسبات
الطعام للمواد الغذائية
والمشروبات (ماء الورد،
الفانيال )،الطبيعية
انتاج الخل

تعبئة السكر ،يشمل سكر
القوالب
تعبئة وطحن الحبوب
البيع بالتجزئة للقوارب
والدراجات الهوائية

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
 محل في المناطق الخدمية ( الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن 200م محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافةمكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق
الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق
الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق
الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق
الصناعية والحرفية والخدمية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق
الصناعية والحرفية والخدمية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ  -الري  -الفحيحيل -
االحمدي )
محل في المواقع الخاصة لشركات المشروعات السياحية
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137.
138.

تشييد المباني
بيع المركبات ذات
المحركات

تشييد المباني
بيع المركبات ذات
المحركات

139.

بيع واستيراد األدوية

140.

مالبس ومعدات
رياضيه

البيع بالجملة للسلع
الصيدالنية والطبية
البيع بالتجزئة للمالبس
الرياضية

141.

األسواق المركزية
للمواد الغذائية

األسواق المركزية للمواد
الغذائية

142.

تجارة الجملة والتجزئة تجارة الجملة والتجزئة في
أنواع اخرى من المركبات
في أنواع اخرى من
ذات المحركات
المركبات ذات
المحركات
البيع بالتجزئة للمجوهرات
البيع بالتجزئة
والمصوغات
للمجوهرات
والمصوغات

144.

تأجير سيارات ركاب
بدون سائق

تأجير سيارات ركاب بدون
سائق

145.

حفر آبار النفط

حفر آبار النفط

146.

الخدمات المتصلة
الخدمات المتصلة
باستخراج النفط والغاز
باستخراج النفط
باستثناء خدمات المسح
تجارة الجملة والتجزئة تجارة الجملة والتجزئة

مكتب في االبنية التجارية

148.

إدارة المزارع
الحيوانية
إدارة المزارع النباتية

ادارة المزارع الحيوانية

مكتب في االبنية التجارية

ادارة المزارع النباتية

مكتب في االبنية التجارية

150.

تجارة المواد الكيماوية

البيع بالجملة للكيماويات
الصناعية

مكتب في االبنية التجارية

143.

147.

149.

الخط الساخن139 :

مكتب في االبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ  -الري  -االحمدي -
الفحيحيل ) حسب اشتراطات اداره التنظيم
محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  200متر مربع
مع عدم استغالل الساحات الخارجية
مكتب في االبنية التجارية
 محل في االبنية االستثمارية محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقه ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثمارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في البلوكات التجارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم بمساحة ال تقل عن
 80م
محل في المناطق الحرفية بمساحه ال تقل عن  80م
مكتب في االبنية التجارية

 محل في االبنية االستثمارية محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي )
 محل في المناطق الخدمية ( الشويخ  -الري -الفحيحيل -االحمدي ) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافةمكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
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151.

إدارة الضمانات
الممددة
إدارة خدمات تسوية
المطالبات
مسرعات االعمال

154.

مساحات العمل
المشتركة
مراكز االبتكار

156.

اصدار ونشر التقاويم
الفلكية ورقيا
والكترونيا
استشارات في مجال
علوم الفلك والفضاء
تنظيم المؤتمرات
والفعاليات العلمية
والفلكية
البحث والتطوير في
مجال علوم الفلك
والفضاء
استشارات في
المشاريع التجارية
استشارات تجارية

162.

البيع بالجملة ألجهزة
ومعدات معالجة
المعادن
األسواق المركزية لغير األسواق المركزية لغير
المواد الغذائية
المواد الغذائية

152.
153.

155.

157.
158.
159.
160.
161.

163.

164.

166.

البيع بالتجزئة للحوم
ومنتجات اللحوم

الخط الساخن139 :

إدارة خدمات تسوية
المطالبات
مسرعات االعمال

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

مساحات العمل المشتركة

مكتب في االبنية التجارية

مراكز االبتكار

مكتب في االبنية التجارية

اصدار ونشر التقاويم
الفلكية ورقيا والكترونيا

مكتب في االبنية التجارية

استشارات في مجال علوم
الفلك والفضاء
تنظيم المؤتمرات
والفعاليات العلمية والفلكية

مكتب في االبنية التجارية

البحث والتطوير التجريبي
في مجال العلوم الطبيعية
والهندسة
استشارات في المشاريع
التجارية
استشارات تجارية
البيع بالجملة ألجهزة
ومعدات معالجة المعادن

تصليح األجهزة
والمعدات الطبية
الفحص الفني العادي
للسيارات

165.

إدارة الضمانات الممددة

مكتب في االبنية التجارية

إصالح وصيانة األجهزة
والمعدات الطبية
االختبارات الدورية
للسيارات من حيث السالمة
على الطرق
البيع بالتجزئة للحوم
ومنتجات اللحوم

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
 محل في االبنية االستثمارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في البلوكات التجارية بمساحه ال تقل عن  80م محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) حسب موافقة ادارة التنظيم بمساحة ال تقل عن  80م
 محل في المناطق الحرفية بمساحه ال تقل عن  80ممحل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -
االحمدي) حسب موافقة إدارة التنظيم
محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -
االحمدي) حسب موافقة إدارة التنظيم
محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة
 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ -الري -الفحيحيل -االحمدي) وحسب اشتراطات اداره التنظيم
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167.

بيع األغذية
والمشروبات والتبغ
بالجملة
البيع بالتجزئة لألدوات
الكهربائية وتمديداتها

169.

البيع بالتجزئة ألجهزة
ومعدات معالجة
المعادن
معالجة المعادن من
الصدأ
إنتاج المواد
البالستيكية
الستخدامات الطبية

172.

168.

170.

Tel.: 22449001

بيع األغذية والمشروبات
والتبغ بالجملة

مكتب في االبنية التجارية

البيع بالتجزئة لألدوات
الكهربائية وتمديداتها

 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية ( الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) وحسب اشتراطات اداره التنظيم
محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -
االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة ألجهزة
ومعدات معالجة المعادن
معالجة المعادن من الصدأ

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

إنتاج وإنشاء أجهزة
إيواء مدرعة بتقنية
خاصة
بيع المنسوجات
والملبوسات واالحذية
بالجملة
خدمات التنظيف العام
للمباني
البيع بالجملة لجميع
انواع المالبس
البيع بالجملة للهدايا
والكماليات
البيع بالجملة للبطاطين
والبياضات الجاهزة
والشراشف

إنتاج وإنشاء أجهزة إيواء
مدرعة بتقنية خاصة

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

بيع المنسوجات
والملبوسات واألحذية
بالجملة
خدمات التنظيف العام
للمباني
البيع بالجملة لجميع انواع
المالبس
البيع بالجملة للهدايا
والكماليات
البيع بالجملة للبطاطين
والبياضات الجاهزة
والشراشف

مكتب في االبنية التجارية

178.

وكاالت مالحية

وكالء مالحه برية

مكتب في االبنية التجارية

179.

تجارة األغذية الخاصة
والصحية
البيع بالتجزئة
لمنتوجات الديكور
واالسقف والمواد
العازلة ومواد البناء
البيع بالتجزئة

تجارة األغذية الخاصة
والصحية
البيع بالتجزئة لمنتوجات
الديكور واألسقف
الصناعية والمواد العازلة
ومواد البناء
البيع بالتجزئة للمالبس

مكتب في االبنية التجارية

171.

173.
174.
175.
176.
177.

180.

181.

الخط الساخن139 :

انتاج المواد البالستيكية
لالستخدامات الطبية

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -
االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 -محل في االبنية السكن االستثماري
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للمالبس الجاهزة
النسائية

الجاهزة النسائية

182.

البيع بالتجزئة
للحيوانات المنزلية
واطعمتها واسماك
الزينة ومستلزماتها

البيع بالتجزئة لحيوانات
المنزلية وأطعمتها وأسماك
الزينة ومستلزماتها

183.

البيع بالتجزئة للفواكه
والخضروات الطازجة
والمحفوظة والتمور

البيع بالتجزئة للفواكه
والخضروات الطازجة
والمحفوظة والتمور

 محل في االبنية السكن االستثماري محل في األبنية التجارية حسب النظم محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم

184.

البيع بالتجزئة
للقرطاسية واالدوات
المكتبية والجرائد
والمجالت (المكتبات)

البيع بالتجزئة للقرطاسية
واالدوات المكتبية والجرائد
والمجالت (المكتبات)

 محل في االبنية السكن االستثماري محل في األبنية التجارية حسب النظم محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم

185.

البيع بالجملة لمنتجات
اللحوم ومشتقاتها
البيع بالجملة للسلع
الصيدالنية والطبية
واالدوات واالجهزة
الطبية والعطور
ومستحضرات التجميل
اصالح وصيانة أجهزة
تجهيز االغذية
والمشروبات والتبغ
البيع بالتجزئة
للساعات بأنواعها

البيع بالجملة لمنتجات
اللحوم
البيع بالجملة للسلع
الصيدالنية والطبية
واالدوات واالجهزة الطبية
والعطور ومستحضرات
التجميل
اصالح وصيانة أجهزة
تجهيز االغذية
والمشروبات والتبغ
البيع بالتجزئة للساعات
بأنواعها

مكتب في االبنية التجارية

189.

بيع األلعاب واللعب
بالتجزئة

بيع األلعاب واللعب
بالتجزئة

186.

187.
188.

الخط الساخن139 :

 محل في األبنية التجارية حسب النظم محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب موافقهادارة التنظيم

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في البلوكات التجارية الواقعه في المناطق االستثمارية
والتجارية
محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -
االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ -
الري  -الفحيحيل  -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية محل في المناطق الخدمية (الشويخ -
الري  -الفحيحيل  -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد
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190.

البيع بالتجزئة
للمالبس الجاهزة
للمحالت المشتركة

191.

خياطة مالبس السيدات خياطة مالبس السيدات
وأقمشتها
وأقمشتها

البيع بالتجزئة للمالبس
الجاهزة للمحالت المشتركة

 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
 محل في األبنية االستثمارية محل في األبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
مكتب في االبنية التجارية

192.

تصميم مواقع
الكترونية
أعمال البنية التحتية

194.

األعمال الميكانيكية

195.

بيع زينة واكسسوارات بيع زينة واكسسوارات
السيارات
السيارات

196.

مشتقات المنتجات
الحيوانية والنباتية

197.

أدوات وأواني فضية

البيع بالتجزئة للفواكه
والخضروات الطازجة
والمحفوظة والتمور
أدوات و أواني فضية

توطين النشاط في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري -
الفحيحيل  -االحمدي ) حسب موافقة ادارة التنظيم
محل في المناطق الحرفية
محل في االبنية التجارية

198.

إدارة وتأجير العقارات
المملوكة أو المؤجرة
سيارات أجرة جوالة

إدارة وتأجير العقارات
المملوكة أو المؤجرة
سيارات أجرة جوالة

 محل في االبنية االستثمارية محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعه في المناطق السكنيةواالستثمارية والتجارية
 محل في المناطق الخدمية (الشويخ  -الري  -الفحيحيل -االحمدي ) حسب اشتراطات ادارة التنظيم
مكتب في االبنية التجارية

200.

فتح وإدارة مركز طبي
أهلي
إدارة المخابز

فتح وإدارة مركز طبي
أهلي
إدارة المخابز

202.

تجارة اآلالت ومعدات
التشييد والبناء
والهندسة المدنية
النفطية والمعدات

تجارة اآلالت ومعدات
التشييد والبناء والهندسة
المدنية النفطية والمعدات
الثقيلة وصيانتها

193.

199.

201.

الخط الساخن139 :

تصميم مواقع االلكترونية (
ويب )
أعمال البنية التحتية
للخدمات البترولية
األعمال الميكانيكية

مكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية

 محل في االبنية التجارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق التجارية محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافةمكتب في االبنية التجارية
مكتب في االبنية التجارية
مكتب في األبنية التجارية

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد
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203.
204.
205.

الثقيلة وصيانتها
رعاية المواليد
واألطفال األصحاء
رعاية منزلية
المزادات في غير
المحالت
أنشطة الشركات
القابضة

Tel.: 22449001

رعاية المواليد واألطفال
األصحاء رعاية منزلية

مكتب في األبنية التجارية

المزادات في غير المحالت

مكتب في األبنية التجارية

أنشطة الشركات القابضة

مكتب في االبنية التجارية

مادة ثالثة -:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي

الخط الساخن139 :

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد

