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Ref.: INT-7178-161-2021-00192 اإلشارة:  Date: 27/07/2021    التاريخ: 
 

 

( بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة  2021/  2587قرار ادارى رقم  )

  .المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضر بالصحة

 -مدير عام البلدية :

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

للبلدية  التنفيذيشأن تنظيم الجهاز  في 363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وفروعها بالمحافظات وتعديالته .

راحة بشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة لل 87/2015رقم  الوزاريوعلى القرار  -

 والمضرة بالصحة .

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

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

 تحدةم. بشأن البدء بتطبيق تصنيف االمم الم25/5/2021:  في( المؤرخ 656528)

 االقتصادية . لألنشطة الدولي

مقلقة ة والوبناء على موافقة لجنة دراسة اضافة انشطة جديدة الى الئحة المحالت العام -

  م5/7/2021( بتاريخ : 20/2021اجتماعها رقم )| فيللراحة والمضرة بالصحة 

 

 -رر ــــــــــــق -

 للراحة لمقلقةحة المحالت العامة واتضاف االنشطة التالة بالجداول الملحقة بالئمادة اولى : 

قم ر( الصادرة بموجب القرار الوزارى  3والمضرة بالصحة المشار اليها بالمادة رقم ) 

 ما هوشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا ل في( 87/2015)

 محدد قرين كل نشاط .

 النشاط م
 

 التوصية

قصور وصاالت االفراح والمناسبات مع  1
 اإلقامة  

 م500محل في األبنية التجارية بمساحة ال تقل عن 

 محل في األبنية التجارية تنجيد األثاث والمفروشات   2
 محل في األبنية االستثمارية

ة اريمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثم
 والتجارية

-الفحيحيل -الري  –ية )الشويخ محل في المناطق الخدم
رة األحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدا

 التنظيم(
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 مادة ثانية : 

( 87/2015الئحددددة المحدددالت بددددالقرار الددددو اري رقددددم ) فدددديتعتمدددد مسددددميات االنشددددطة المرخصدددة 

اء علدددى بالمنددداطق المسدددموح بردددا التدددرخيو حسدددب الدددنظم واللدددوائ  بنددد دولددديوتدددوطين كدددل نشددداط 

 -: التالياالقتصادية وذلك حسب الجدول  لألنشطةالتصنيف الدولي لألمم المتحدة 

النشاط المعتمد في و ارة التجارة حسب  م
 التنصيف الدولي 

 التوطين

ها بيع وصيانة وإصالح الدراجات النارية وقطع غيار  .1
 وملحقاترا

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

ت البيع بالجملة  للدراجات النارية وذات المحركا  .2
 البخارية الصغيرة 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية   ريةوكالء البيع جملة بالعمولة لقطع الدراجات النا  .3

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  إصالح وصيانة الدراجات النارية وما في حكمرا  .4
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 الوكالء بالعمولة باستثناء السيارات والدراجات  .5
 النارية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  بالعمولة واإلتجاروكيل بالعمولة   .6

 مكتب في االبنية التجارية  وكالء مالحه بحرية  .7

 مكتب في االبنية التجارية  وكالء مالحه برية  .8

 مكتب في االبنية التجارية  وكالء مالحه جوية  .9

الداللين وسماسرة الم ادات  وتشمل التجارة عن   .10
ميع السلع ما عدا السيارات طريق االنترنت لج

 والدراجات النارية  

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  الداللين وسماسرة الم ادات  لجميع السلع   .11

 مكتب في االبنية التجارية  التجارة عن طريق االنترنت  .12

 مكتب في االبنية التجارية  مكاتب التصدير واالستيراد  .13

 مكتب في االبنية التجارية  االدوية والمستل مات الطبيةاستيراد   .14

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للحبوب والبذور   .15

16.      

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للفواكه  والثمار ال يتية  .17

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لل هور والنباتات  .18

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لل هور   .19

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للنباتات الخارجية  .20

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للنباتات الداخلية  .21

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للتبغ الخام  .22

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للحيوانات الحية  .23

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألسماك واألحياء المائية  .24

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للطيور   .25

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للدواجن   .26
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 مكتب في االبنية التجارية  لألغنامالبيع بالجملة   .27

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألبقار   .28

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للجمال   .29

ات تراطمحل في المناطق التابعة للريئة العامة لل راعة حسب اش  بيع وشراء الكالب  .30
 اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  الجلود ألنواعالبيع بالجملة   .31

 مكتب في االبنية التجارية  اعرابالجملة للجلود  الغير مدبوغه بكافة انوالبيع   .32

 مكتب في االبنية التجارية   البيع بالجملة للجلود المدبوغة بكافة أنواعرا   .33

 مكتب في االبنية التجارية  بيع األغذية والمشروبات والتبغ بالجملة  .34

 ية التجارية مكتب في االبن البيع بالجملة للفواكه والخضروات  .35

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للفواكه  .36

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للخضراوات والبقوليات  .37

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للتمور  .38

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألغذية الخاصة والصحية   .39

 مكتب في االبنية التجارية  لمنتجات األلبان والبيض البيع بالجملة  .40

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمنتجات  األلبان  .41

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للبيض ومنتجاته  .42

 مكتب في االبنية التجارية  ةاتيالبيع بالجملة لل يوت والشحوم الحيوانية والنب  .43

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لل يوت والشحوم الحيوانية   .44

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لل يوت النباتية  .45

 مكتب في االبنية التجارية   اك البيع بالجملة للحوم  ومنتجاترا ومنتجات األسم  .46

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للحوم   .47

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمنتجات اللحوم  .48

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمنتجات األسماك  .49

 قروةومنتجاترا وال والشكوالتةالبيع بالجملة للسكر   .50
 والشاي والكاكاو والبرارات

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للسكر ومنتجاترا  .51

 مكتب في االبنية التجارية  والكاكاو ةللشوكوالتالبيع بالجملة   .52

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمنتجات القروة والشاي  .53

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للبرارات  .54

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للعسل  .55

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمكسرات  .56

 مكتب في االبنية التجارية  الطبية الطبيعية لألعشابالبيع بالجملة   .57

 مكتب في االبنية التجارية  الخاصة والصحية لألغذيةالبيع بالجملة   .58

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمنتجات المخاب   .59

 االستثمارية األبنيةمحل في  فطائر ومعجنات  .60
 االبنية التجارية فيمحل 

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

 االستثمارية األبنيةمحل في  حلويات  .61
 االبنية التجارية فيمحل 

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
 والتجارية واالستثمارية

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

 نية التجارية مكتب في االب البيع بالجملة للمشروبات بأنواعرا   .62

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمياه المعبأة بأنواعرا  .63

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمياه الغا ية والعصائر  .64

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة  لمنتجات التبغ   .65

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للثلج   .66

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألعالف   .67

 مكتب في االبنية التجارية  بيع المنسوجات والملبوسات واألحذية بالجملة  .68

البيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات واألحذية   .69
 المستعملة 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمواد األولية للنسيج  .70

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألقمشة  .71

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألقمشة الرجالية  .72

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألقمشة النسائية  .73

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة ألقمشة الستائر والمفروشات  .74

والبياضات الجاه ة  نللبطباطيالبيع بالجملة   .75
 والشراشف

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمستل مات الخياطة  .76

 مكتب في االبنية التجارية  ة(البيع بالجملة للمالبس الجاه ة ) تشمل الرياضي  .77

 مكتب في االبنية التجارية  للمالبس الرجاليةالبيع بالجملة   .78

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمالبس النسائية  .79

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة  لمالبس وأدوات االطفال  .80

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للفراء وانواعه  .81

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمالبس الرياضية  .82

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لجميع أنواع المالبس  .83

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للبشوت  .84

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لعبي ومالفع السيدات  .85

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمالبس الشعبية  .86

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة  إلكسسوارات المالبس   .87

 مكتب في االبنية التجارية  ةيديالبيع بالجملة ألدوات ال ينة والمجوهرات التقل  .88

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لجميع أنواع ألحذية  .89

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألحذية  .90

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألحذية الرياضية  .91
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 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للخيام  .92

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمظالت الواقية  .93

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألثاث    .94

 مكتب في االبنية التجارية  بالجملة للسجادالبيع   .95

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للستائر  .96

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للتحف والصور  .97

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألجر ة المن لية   .98

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للنجف وأصناف اإلضاءة  .99

 مكتب في االبنية التجارية  ئد البيع بالجملة لألواني المن لية وملحقات الموا  .100

 مكتب في االبنية التجارية  تجارة األدوات واألواني الفضية  .101

 واتالبيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية واألد  .102
 واألجر ة الطبية والعطور ومستحضرات التجميل 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية   .103

ن البيع بالجملة للعطور ومستحضرات التجميل وصابو  .104
 التجميل

 مكتب في االبنية التجارية 

ة البيع بالجملة االدوات و آالت و األجر ة الطبي  .105
 والفنية والعلمية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  ميةالبيع بالجملة لألدوات واآلالت و األجر ة العل  .106

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألطراف الصناعية وملحقاترا  .107

 مكتب في االبنية التجارية  ةالبيع بالجملة لألدوية البيطرية ومعدات البيطر  .108

 بالجملة للكتب والمجالت والصحف واألدواتالبيع   .109
 المكتبية )القرطاسية( والكروت مسبقة الدفع

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للكتب والمجالت والصحف   .110

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألدوات المكتبية )القرطاسية(   .111

 مكتب في االبنية التجارية  لة للكروت مسبقة الدفعالبيع بالجم  .112

 االستثمارية األبنيةمحل في  مواد ومستل مات الطباعة  .113
 االبنية التجارية فيمحل 

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
 والتجارية واالستثمارية

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

ة شرطالبيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية وأ  .114
 CD/DVDالفيديو والكاسيت 

 مكتب في االبنية التجارية 

رات نظاالبيع بالجملة للسلع الفوتوغرافية والبصرية ال  .115
 والمكبرات والمناظير

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  CD/DVDالبيع بالجملة ألشرطة الكاسيت والفيديو   .116

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للساعات والمجوهرات   .117

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للساعات   .118

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمجوهرات   .119

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمجوهرات الذهبية والفضية   .120
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البيع بالجملة  للمنتجات الخشبية والفلينية   .122
 والبالستيكية

 مكتب في االبنية التجارية 

البيع بالجملة للدراجات الروائية وقطع الغيار   .123
 واإلكسسوارات

 مكتب في االبنية التجارية 

 البيع بالجملة للسلع الجلدية وتوابع السفر عدا  .124
 الملبوسات

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لآلالت الموسيقية   .125

 مكتب في االبنية التجارية  االطفال   أللعابالبيع بالجملة    .126

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة  لأللعاب االلكترونية  .127

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للسلع واالدوات الرياضية   .128

 مكتب في االبنية التجارية  راا مالبيع بالجملة لطاوالت السنوكر والبلياردو ولو  .129

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للسجاد والموكيت   .130

بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب   .131
 والبرمجيات بالجملة

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للحواسيب ومستل ماترا  .132

  مكتب في االبنية التجارية البيع بالجملة للبرمجيات  .133

ع بيع المعدات اإللكترونية ومعدات االتصاالت وقط  .134
 غيارها بالجملة

 مكتب في االبنية التجارية 

البيع بالجملة لقطع غيار المعدات واألج اء   .135
 االلكترونية الخاصة باالتصاالت وتشمل األنابيب

 وعةمطبااللكترونية والدوائر الكرربائية  المدمجة وال

 مكتب في االبنية التجارية 

ة البيع بالجملة ألشرطة التسجيل المرئية والسمعي  .136
 الممغنطة  )الخالية(

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للتلفونات ومعدات االتصال   .137

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمعدات الراديو والتلف يون  .138

 مكتب في االبنية التجارية  CD/DVDالبيع بالجملة ألجر ة التسجيل والعرض   .139

 مكتب في االبنية التجارية  تجارة أشباه الموصالت  .140

 االستثمارية األبنيةمحل في  األدوات اإللكترونية  .141
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 والتجارية واالستثمارية

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

 ثماريةمحل في االبنية االست أجر ة االتصاالت ومستل ماترا  .142
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةفي المناطق  الواقعةمحل في البلوكات التجارية 
 واالستثمارية والتجارية

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

 مكتب في االبنية التجارية  ةبيع اآلالت والمعدات واللوا م ال راعية بالجمل  .143

البيع بالجملة آلالت الحرث والغرس والحصاد   .144
 نورج( والدرس العادية   )ال

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة آلالت الحلب وتربية الدواجن   .145

 مكتب في االبنية التجارية  ل البيع بالجملة آلالت ومعدات المناحل وجمع العس  .146
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البيع بالجملة لآلالت والجرارات المستخدمة في   .147
 ال راعة والتشجير وقو الحشائش

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  االبيع بالجملة آلالت تربية الدواجن ومستل ماتر  .148

 مكتب في االبنية التجارية  كيالبيع بالجملة آلالت ومستل مات االست راع السم  .149

 البيع بالجملة للمعدات واآلالت المكتبية ماعدا  .150
 الحواسيب ومستل ماترا

 ية التجارية مكتب في االبن

 مكتب في االبنية التجارية  المكتبي لألثاثالبيع بالجملة   .151

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة  لمعدات النقل   .152

 االستثماريةمحل في االبنية  عربات األطفال  .153
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

 محل في االبنية التجارية  العربات المدفوعة باليد  .154

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  العربات التي تجرها الحيوانات  .155
 االحمدي( حسب اشتراطات اداره التنظيم

ات معدالبيع بالجملة لألسالك والمفاتي  الكرربائية و  .156
 التوصيل المستخدمة  

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  رهاالبيع بالجملة لمكائن توليد الكررباء وقطع غيا  .157

 ي االبنية التجارية مكتب ف البيع بالجملة ألجر ة التبريد والتكييف  .158

 مكتب في االبنية التجارية  يةالبيع بالجملة للمصاعد والسيور الناقلة واألرض  .159

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لآلالت والمعدات الميكانيكية   .160

البيع بالجملة لكافة أنواع االدوات والمعدات   .161
 نوع أو مادة أليالميكانيكية 

 مكتب في االبنية التجارية 

مة تخدالبيع بالجملة لآلالت الميكانيكية األخرى المس  .162
 في الصناعة والتجارة والمالحة والخدمات 

 مكتب في االبنية التجارية 

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  أدوات ميكانيكية  .163
 االحمدي( حسب اشتراطات اداره التنظيم

خذ القياس والتحكم اآللي وا ألجر هالبيع بالجملة   .164
 المقاييس

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  ب البيع بالجملة للمعدات وأدوات التحكم بالحواسي  .165

البيع بالجملة للماكينات التحكم في الحواسيب   .166
 الستخدام الصناعة والخياطة والحياكة 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمعدات اخذ المقاييس  .167

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لآلالت والمعدات  .168

 مكتب في االبنية التجارية  راالدقيقة واإلتجار بمعدات اآلالتالبيع بالجملة   .169

 مكتب في االبنية التجارية  المدنيينالبيع بالجملة مستل مات الطيارين   .170

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة أدوات ومستل مات اإلعالن  .171

 مكتب في االبنية التجارية  والمعدات الكرربائية لآلالتالبيع بالجملة   .172

كشف المعادن المشعة  لألجر ةالبيع بالجملة   .173
 وصيانترا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  ةبالجملة لألجر ة الكرربائية وااللكترونيالبيع   .174
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 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألجر ة اآللية للخدمات الذاتية  .175

- ليالبيع بالجملة للمنتجات اآللية ذات التشغيل اآل  .176
 االنسان اآللي

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لآلالت الصناعية   .177

 ندسةالرالبيع بالجملة آلالت ومعدات التشييد والبناء و  .178
 المدنية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمعدات وأدوات التغليف  .179

 -الفحيحيل  -الري  -الشويخ محل في المناطق الخدمية )  معدات واآلت صناعية  .180
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 االستثماريةمحل في االبنية  معدات واآلت الحريق  .181
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

 -حيحيل الف -لري ا -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 االستثماريةمحل في االبنية  بيع وتسويق مطفي الحريق الذكي  .182
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

 -يل لفحيحا -لري ا -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
 االحمدي( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 االستثماريةمحل في االبنية  أجر ة انذار الحريق  .183
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  االجر ة واالنظمة االمنية وتركيبرا وصيانترا  .184
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

 -لفحيحيل ا -لري ا -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 االحمدي( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

تصل ا يبيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغا ية وم  .185
 برا من منتجات بالجملة

 مكتب في االبنية التجارية 

حم الوقود الصلبة وتشمل الف ألنواعالبيع بالجملة   .186
 النباتي والحجري واالخشاب والنافثا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تجارة الفحم المكلسن  .187

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة ألنواع الوقود السائلة   .188

 مكتب في االبنية التجارية  بيع وشراء النفط ومشتقاته خارج دولة الكويت  .189

 مكتب في االبنية التجارية  بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته  .190

ط وسوائل الحفر ومشتقاته ابار النف كيماويةمواد   .191
 ومشتقاترا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع الجملة ألنواع الوقود الغا ية   .192

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لشرائ  ومسحوبات وكتل معدنية   .193

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألنابيب المعدنية   .194
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 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للذهب والمعادن الثمينة  .195

 مكتب في االبنية التجارية  الثمينةللمواد وأدوات المعادن  بالجملةالبيع   .196

 محل في االبنية التجارية  ةبيع معدات ولوا م صياغه الذهب والمعادن الثمين  .197
 -الفحيحيل  -الري  -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق 

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة ألصناف من المعادن ومصنوعاترا   .198

ات معدبيع مواد البناء والمواد اإلنشائية المعدنية و  .199
 السباكة والتدفئة ولوا مرا بالجملة

  مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للخشب بجميع انواعه  .200

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألدوات الحديدية واألقفال  .201

 مكتب في االبنية التجارية  تجارة الحديد  .202

 -يحيل الفح -لري ا -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  بيع جميع أنواع الحديد ولوا م الحدادة  .203
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  ةعدنيمير البيع بالجملة للمواد االنشائية التعدينية الغ  .204

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لالسمنت والجو وما شابه  .205

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للرمل والصلبوخ  .206

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للرمل واستخراجه  .207

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للصلبوخ واستخراجه  .208

 مكتب في االبنية التجارية  املرخالبيع بالجملة للطابوق والبالط  والسيراميك وا  .209

 مكتب في االبنية التجارية  ال جاج أللواحالبيع بالجملة   .210

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة اإلسفلت  .211

 ناتالبيع بالجملة لألدوات الصحية وتمديداترا وسخا  .212
 وصراريج المياه

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي  .213

 مكتب في االبنية التجارية  لةوالورنيش والمواد العا  لألصباغالبيع بالجملة   .214

 مكتب في االبنية التجارية  والورنيش  لألصباغالبيع بالجملة   .215

 مكتب في االبنية التجارية  يبتركالبيع بالجملة للمواد العا لة ومواد الحشو وال  .216

 -الفحيحيل  -الري  -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق  يةمواد الوقاية من الصدأ والتآكل لألنابيب النفط  .217
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لورق الحائط واغطية االرضيات  .218

واب الصناعية المعدنية واالب لألسقفالبيع بالجملة   .219
 والشبابيك والمصنوعات المعدنية

 مكتب في االبنية التجارية 

البيع بالجملة لالكسسوارات المعدنية واالقفال   .220
 والمفصالت والعدد واالدوات اليدوية 

 مكتب في االبنية التجارية 

البيع بالجملة لالكسسوارات المعدنية واالقفال   .221
 والمفصالت 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للعدد واالدوات اليدوية   .222

البيع بالجملة للخردوات المعدنية وعدد وأدوات   .223
 التجارة والحدادة

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للخرسانة الجاه ة  .224

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألنابيب البالستيكية ولوا مرا   .225

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لأللمنيوم  .226
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 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة باألبواب والشبابيك الجاه ة  .227

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمطابخ الجاه ة   .228

 مكتب في االبنية التجارية  الصناعية  للكيماوياتالبيع بالجملة   .229

 مكتب في االبنية التجارية  والمبيدات الكيماويةالبيع بالجملة لألسمدة   .230

 مكتب في االبنية التجارية  الكيماويةالبيع بالجملة لألسمدة   .231

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمبيدات الحشرية للصحة العامة  .232

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للمبيدات الحشرية ال راعية  .233

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للصابون والمنظفات   .234

ط مطاالبيع بالجملة للمواد البالستيكية األولية وال  .235
 واأللياف الصناعية 

 مكتب في االبنية التجارية 

ترا  ماالبيع بالجملة لمنتجات األلياف ال جاجية ومستل  .236
 جالس ( ) فيبر

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  بالجملة للمنتجات البالستيكية والورقيةالبيع   .237

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألوراق )روالت الورق(  .238

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لألحجار الثمينة   .239

ة البيع بالجملة للنفايات والخردة والمواد الخاص  .240
 الجمع والتصنيف والتفصيلبإعادة الدوران وتشمل 

 والتعرية والتخ ين والتسليم والتوصيل

 مكتب في االبنية التجارية 

ر البيع بالجملة لقطع الغيار المستعملة للكمبيوت  .241
 والسيارات والدراجات النارية 

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لماكينات الخياطة  .242

ة بالجملة  للماكينات المحاسبية واإلحصائيالبيع   .243
 والكتابية ومعدات المكاتب ولوا مرا

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة لمعدات ووسائل تعليمية  .244

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة للردايا والكماليات  .245

البيع بالجملة آلالت ومعدات التصوير ومعدات   .246
 الطباعة

 مكتب في االبنية التجارية 

ا البيع بالجملة لمعدات المدن الترفيرية وتجري ه  .247
 وصيانترا وقطع غيارها

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة ألجر ة ومعدات معالجة المعادن  .248

 إدارة التنظيم  اشتراطاتحسب  التعاونيةالجمعيات   .249

 محل في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  تو يع مواد التموين  .250

 محل في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  سوق لوا م العائلة  .251

 محل في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  سوق مرك ي للضاحية الرئيسية  .252

 محل في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  سوق مرك ي مصغر / الفروع  .253

 مكتب في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  ادارة أعمال الجمعية   .254

 محل في الجمعيات التعاونية حسب المخططات المرخصة  سوق مرك ي رئيسي / الضاحية الفرعي  .255

 2م 80بمساحة ال تقل عن  االستثماريةمحل في االبنية  ذائية األسواق المرك ية للمواد الغ  .256

 2م 80محل في االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن 

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  

 2م 80واالستثمارية والتجارية بمساحة ال تقل عن 

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
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 80الحمدي( حسب اشتراطات اداره التنظيم  بمساحة ال تقل عن ا

 2م

محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم   

       2م 80بمساحة ال تقل عن 

 االستثماريةمحل في االبنية  بقالة  .257
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

    محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم  

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  مقصف  .258
 ره التنظيماالحمدي ( حسب اشتراطات ادا

 واقاألسواق المرك ية لغير المواد الغذائية ) األس  .259
 الشعبية( 

 2م 80بمساحة ال تقل عن  االستثماريةمحل في االبنية 

 2م 80محل في االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن 

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  

 2م 80ل عن واالستثمارية والتجارية بمساحة ال تق

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 80عن  االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم  بمساحة ال تقل

 2م

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم  
       2م 80بمساحة ال تقل عن 

  مجمعات تجارية استرالكية  .260

 2م 80ة بمساحة ال تقل عن محل في االبنية التجاري -

 ةالسكنيمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -
 2م 80واالستثمارية والتجارية بمساحة ال تقل عن 

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -
 80عن  االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم  بمساحة ال تقل

  2م

والخضروات الطا جة  للفواكه بالتج ئةالبيع   .261
 والمحفوظة والتمور

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

والخضروات الطا جة  للفواكه بالتج ئةالبيع   .262
 والمحفوظة

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 ستثمارية والتجاريةواال

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

 االستثماريةمحل في االبنية  بأنواعرا للفواكه بالتج ئةالبيع   .263
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 ستثمارية والتجاريةواال

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

 االستثماريةمحل في االبنية  للخضروات بأنواعرا بالتج ئةالبيع   .264
 محل في االبنية التجارية
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 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 الستثمارية والتجاريةوا

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

 االستثماريةمحل في االبنية  للتمور بالتج ئةالبيع   .265
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

ون البيع بالتج ئة لمنتجات األلبان والبيض وال يت  .266
 والمخلالت والعسل

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةتجارية الواقعة في المناطق محل في البلوكات ال 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة لمنتجات األلبان  .267
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للبيض ومنتجاته  .268
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق م 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للعسل  .269
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةكات التجارية الواقعة في المناطق محل في البلو
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للفشار  .270
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة لللحوم ومنتجات اللحوم  .271
 اريةمحل في االبنية التج

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للدواجن المذبوحة  .272
 اريةمحل في االبنية التج

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
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 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 االستثماريةمحل في االبنية     .273
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةالواقعة في المناطق  محل في البلوكات التجارية 
 واالستثمارية والتجارية

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

البيع بالتج ئة لألسماك وغيرها من المأكوالت   .274
 البحرية ومنتجاترا

 االستثماريةمحل في االبنية 
 التجاريةمحل في االبنية 

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية     .275
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةجارية الواقعة في المناطق محل في البلوكات الت 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  ةكريالبيع بالتج ئة لمنتجات المخاب  والحلويات الس  .276
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق مح
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  حلويات جافة  .277
 محل في االبنية التجارية
 السكنيةية الواقعة في المناطق محل في البلوكات التجار
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  مطحنة ومحمصة بن صغيرة  .278
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  مكسرات  .279
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةالواقعة في المناطق محل في البلوكات التجارية 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  يةالبيع بالتج ئة للمواشي واالغنام والدواجن الح  .280
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةلوكات التجارية الواقعة في المناطق محل في الب
 واالستثمارية والتجارية
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 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 االستثماريةمحل في االبنية  ة  البيع بالتج ئة للمواشي واالغنام والجمال الحي  .281
 جاريةمحل في االبنية الت

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للدواجن الحية  .282
 التجاريةمحل في االبنية 

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للكالب  .283
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة لألعالف   .284
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةلبلوكات التجارية الواقعة في المناطق محل في ا
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  تجارة الحلوى )العمانية ، البحرينية(  .285
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةفي البلوكات التجارية الواقعة في المناطق محل 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  الخاصة والصحية لألغذيةالبيع بالتج ئة   .286
 ةمحل في االبنية التجاري

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للمواد الغذائية  .287
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  عصائر ومرطبات  .288
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةلتجارية الواقعة في المناطق محل في البلوكات ا
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
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139لخط الساخن: ا  
 

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 االستثماريةمحل في االبنية  عصائر و مرطبات صحية  .289
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةقعة في المناطق محل في البلوكات التجارية الوا
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  بيع السجائر والتبغ ومستل ماترا بالتج ئة  .290
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  
 واالستثمارية والتجارية

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

 ريةالبيع بالتج ئة لوقود السيارات والدراجات النا  .291
 )محطات الوقود(

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة محطات الوقود  .292

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لل يوت والتشحيم   .293
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في االبنية التجارية  البيع بالتج ئة  يوت السيارات  .294
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 اداره التنظيماالحمدي ( حسب اشتراطات 

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لمياه التبريد   .295
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لقطع غيار السيارات   .296
 نظيماالحمدي ( حسب اشتراطات اداره الت

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لقطع غيار السيارات وتوابعرا  .297
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ   بعراتواللسيارات و الجديدةالبيع بالتج ئة لقطع الغيار   .298
 حسب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي (

ت البيع بالتج ئة لقطع الغيار المستعملة للسيارا  .299
 وتوابعرا 

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

 -الفحيحيل  -ي لرا -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  السيارات وتوابعرا  إلطاراتالبيع بالتج ئة   .300
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لقطع غيار السفن واليخوت  .301
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  - لريا -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة لقطع غيار الطائرات  .302
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

ت البيع بالتج ئة للدراجات النارية وذات المحركا  .303
 البخارية الصغيرة 

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

 مكتب في االبنية التجارية  رية لنااوكالء البيع بالتج ئة بالعمولة لقطع الدراجات   .304

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للحواسيب وملحقاترا  .305
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
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 سب اشتراطات اداره التنظيم       االحمدي ( ح

 االستثماريةمحل في االبنية  اتراالفيديو وبرامجرا وملحق أللعابالبيع بالتج ئة   .306
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة ألجر ة الرواتف النقالة  .307
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 جاريةواالستثمارية والت

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

 االستثماريةمحل في االبنية  بيع مستل مات الرواتف النقالة  .308
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 يةواالستثمارية والتجار

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

 االستثماريةمحل في االبنية  على طلب بيع البرمجيات غير المعدة بناء    .309
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة لمعدات الراديو والتلف يون   .310
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للمعدات السمعية والصوتية  .311
 لتجاريةمحل في االبنية ا

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 البيع بالتج ئة ألجر ة التسجيل والعرض لألشرطة  .312
 CD,DVDالممغنطة 

 االستثمارية محل في االبنية
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

البيع بالتج ئة للمنسوجات واألقمشة بأنواعرا   .313
 ملبوسة()ال

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       
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 غيرواالقمشة بأنواعرا ) البيع بالتج ئة للمنسوجات  .314
 الملبوسات( الستائر

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 م       االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظي

ي  البيع بالتج ئة للمواد االساسية للسجاد والتطر  .315
 وال خرفة

 االستثماريةمحل في االبنية 
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 االستثماريةمحل في االبنية  كلف ولوا م الخياطة  .316
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -ق الخدمية ) الشويخ محل في المناط
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة للخيام  .317
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 االستثماريةمحل في االبنية  البيع بالتج ئة للبطانيات والشراشف والبياضات  .318
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 -الفحيحيل  -الري  -حل في المناطق الخدمية ) الشويخ م البيع بالتج ئة للمظالت الواقية  .319
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 البيع بالتج ئة للخردوات المعدنية وعدد وأدوات  .320
 النجارة والحدادة 

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

 -الفحيحيل  -الري  -في المناطق الخدمية ) الشويخ  محل الخردوات  .321
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

صة البيع بالتج ئة للنفايات والخردة والمواد الخا  .322
 بإعادة الدوران

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

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة أللواح ال جاج   .323
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

د والطالء والورنيش وموا لألصباغالبيع بالتج ئة   .324
 الالصقة

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 
 التنظيماالحمدي ( حسب اشتراطات اداره 

 االستثماريةمحل في االبنية  الصحية وتمديداترا لألدواتالبيع بالتج ئة   .325
 االبنية التجاريةمحل في 

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
 واالستثمارية والتجارية

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

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتج ئة للمناهيل وأغطية الصرف الصحي  .326
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 االستثماريةمحل في االبنية  الكرربائية وتمديداترا لألدواتالبيع بالتج ئة   .327
 محل في االبنية التجارية

 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 
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 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم
 رفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم       محل في المناطق الح

ة اعيالبيع بالتج ئة لمنتوجات الديكور واألسقف الصن  .328
 والمواد العا لة ومواد البناء

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

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  كيبرلتالبيع بالتج ئة للمواد العا لة ومواد الحشو وا  .329
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 محل في االبنية التجارية البيع بالتج ئة لألبواب والشبابيك الجاه ة  .330
 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 

 واالستثمارية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -ية ) الشويخ محل في المناطق الخدم

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

البيع بالتج ئة لمنتجات األلياف ال جاجية   .331
 جالس ( ومستل ماترا ) فيبر

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

 محل في االبنية التجارية البيع بالتج ئة للمطابخ الجاه ة   .332
 السكنيةمحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق 

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

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  ل جاج وااللومنيومالبيع بالتج ئة الكسسوارات ا  .333
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم
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