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Ref.: INT-7178-161-2021-00081 اإلشارة:  Date: 25/05/2021    التاريخ: 

 

( بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/ 1861قرار اداري رقم) 

 العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

 مدير عام البلدية: -

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

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

 والمضرة بالصحة.

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

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

 البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية. 
قلقة ة والمإضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العاموبناء على موافقة لجنة دراسة  -

 .12/4/2021( المؤرخ في 9/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 

 

 

 
 

 

 - قـــــــــــرر-

قم تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة الحالت بالقرار الوزاري ر أولى:مادة 

 لألمم من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدوليواسقاط كل نشاط وما يقابلها  87/2015

 المتحدة لألنشطة االقتصادية وذلك حسب الجدول التالي:

النشاط المعتمد في  م
 برنامج البلدية

النشاط المعتمد في 
وزارة التجارة حسب 
 التنصيف الدولي

 التوطين

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق  جز صوف الماشية جز صوف الماشية 1
 اداره التنظيم

تجارة االسماك  2
المستزرعة 
 ومستلزماتها

البيع بالجملة لألسماك 
 واألحياء المائية

      التجاريةمكتب في االبنية 

استزراع وتربية  3
 االسماك والروبيان

السمكي في  االستزراع
 البحار

مكتب في البلوكات التجارية الواقعه  التجاريةمكتب في االبنية 
واالستثمارية التجاريةفي المناطق   

تجميد وتعليب الروبيان  4
 واالسماك

حفظ األسماك والمنتجات 
السمكية بواسطة التبريد 

 أو التجميد

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

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق 
 اداره التنظيم

صيد االسماك  5
 والروبيان

التجاريةمكتب في االبنية  صيد األسماك البحرية  
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زراعة الخضار  6
ونباتات  والفواكه
 الزينة

زراعة الخضروات 
والبطيخيات والجذور 

 والدرنات

تجاريةال األبنيةمكتب في   

المشاتل الزراعيةاقامة  7  مكتب في االبنية التجارية  مقاوالت زراعية 
 

االشجار واستصالح  8
 االراضي

خدمات صيانة األراضي 
للحفاظ عليها صالحة 

 زراعيا وبيئيا  

التجارية األبنيةمكتب في   

النباتات واالسمدة  9
 الطبيعية والكيماوية

البيع بالتجزئة للزهور 
والنباتات والبذور 

 واالسمدة

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

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق  -
 اداره التنظيم

تجميع الزيوت النباتية  10
 والغذائية

سحب وجمع الزيوت 
 المستعملة

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

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق  -
 اداره التنظيم

البيع بالتجزئة للوقود  الفحم 11
المنزلي الفحم واخشاب 

 الوقود

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
( حسب اشتراطات ادارة التنظيمالفحيحيل   

البيع بالتجزئة للوقود  مخازن الفحم 12
المنزلي الفحم واخشاب 

 الوقود

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

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق  - 
 اداره التنظيم

 اللوحات اإلرشادية اللوحات االرشادية 13

 
  

معامل الوسائل  14
 التعليمية والنماذج

بيع ادوات معملية 
 وتعليمية

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

التجارية األبنيةمحل في  -  

المجسمات  الصغيرة  15
 ومستلزماتها

المجسمات المصغرة 
 ومستلزماتها

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

حسب اشتراطات  الزراعةلهيئة  التابعةمحل في المناطق  -
 اداره التنظيم

في المناطق الستثماريه  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -
التجاريةو  

61 ورش عمل التحف  
 اليدوية

 لألعمالالبيع بالتجزئة 
والمشغوالت اليدوية 

 والتحف والهدايا

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

بيع مكان الطباعة  17
 والمقصات

بيع آالت ومعدات 
 المطابع

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

 االستثماريةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو  

لوازم الطباعة  18
 والمطابع

البيع بالتجزئة لمواد 
 ومستلزمات الطباعة

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
حيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيمالفحي  

 االستثماريةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات   
التجاريةو  
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االتجار بآالت ومعدات  19
 ومكائن الطباعة

البيع بالجملة آلالت 
ومعدات التصوير 

الطباعةومعدات   

حسب النظم واللوائح التجارية األبنيةمكتب في   

س الورق بجميع بك 20
 أنواعه

كيس الورق بجميع 
 أنواعه

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

صناعة األختام بكافة  عمل االختام 21
 أنواعها

حسب النظم واللوائح  التجارية األبنيةمحل في  -  
 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -

 الري ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

  التجارية األبنيةمحل في  - خطاط خطاط ورسام 22
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -

  التجاريةو واالستثمارية
 -الفحيحيل -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -

شتراطات اداره التنظيماالحمدي ( حسب ا  
محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة   -  

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - تجليد الكتب تغليف الكتب 23
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - مطبعة طباعة )مطبعة( 24
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة    -  

الدراسات  25
واالستشارات الصحفية 

 والصحف

حسب النظم واللوائحة التجاري األبنيةمكتب في  استشارات إعالمية  

اصدار وطباعة وتوزيع  26
الصحف والنشرات 

العالميةا  

طباعة الصحف 
والمجالت والدوريات 
 والمجالت المتخصصة

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

 وتأجيربيع وشراء  27
 السيارات

بيع المركبات ذات 
 المحركات

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

بمساحه ال تقل  التجاريةمتر مربع محل في االبنية  100عن 

متر مربع مع عدم استغالل الساحات الخارجية 300عن   

بيع المركبات ذات  معرض للسيارات 28
 المحركات

 -االحمدي  -الري  -لشويخ ) ا الخدميةمحل في المناطق  -
( حسب اشتراطات اداره التنظيم  بمساحه ال تقل  الفحيحيل

بمساحه ال تقل  التجاريةمتر مربع محل في االبنية  100عن 

متر مربع مع عدم استغالل الساحات الخارجية 300عن   

 إلطاراتالبيع بالتجزئة  االطارات 29
 السيارات وتوابعها

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

 

بيع زينة واكسسوارات  ادوات زينة السيارات 30
 السيارات

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

المضافة محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة -    

البيع بالتجزئة لقطع  قطع غيار السيارات 31
 غيار السيارات وتوابعها

محل في المناطق الخدمية حسب اشتراطات ادارة التنظيم -  
محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم  -

 وقرارات المجلس البلدي للمناطق الحرفية
المضافةمحل في المناطق الحرفية حسب االنشطة  -  

بيع وتصليح زجاج  32
 السيارات

اصالح وتركيب زجاج 
 السيارات

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
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معدات اجهزة فحص  33
 السيارات

بيع أجهزة القياس 
 والرقابة

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - ميزان السيارات ميزان السيارات 34
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - اصالح الراديترات تصليح رادييتر 35
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - كراج سيارات تصليح عام 36
االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم بمساحة ال تقل عن 

متر مربع 200  

البيع بالتجزئة زيوت  زيوت السيارات 37
 السيارات

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 األحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالجملة للزيوت  تجارة الزيوت 38
والشحوم الحيوانية 

 والنباتية

حسب النظم واللوائح التجارية األبنيةمكتب في   

انتاج الشحوم وزيوت  39
 التزييت

التشحيم إنتاج زيوت 
 للمعدات والمحركات

 الصناعيةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - كراج تصليح سيارات كراج تصليح السيارات 40
االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم بمساحة ال تقل عن 

متر مربع 200  

غسيل  وتشحيم  محطة غسيل وتشحيم 41
 السيارات

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

تلميع السيارات  تلميع ووقاية السيارات 42
 )البوليش(

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

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - تنجيد مقاعد السيارات تنجيد مقاعد السيارات 43
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

في المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص النشاط من قبل  صناعة مقاعد السيارات انتاج كشنات السيارات 44
والحرفية حسب اشتراطات اداره التنظيم الصناعية  

الفحص الفني  45
 للسيارات

االختبارات الدورية 
للسيارات من حيث 
 السالمة على الطرق

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

محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة -  

البيع بالتجزئة لمواد  سكراب 46
 البناء والسكراب

لهذا النشاط فقط حسب  المخصصةمحل في المناطق  -
 اشتراطات اداره التنظيم

بالجملة للدراجات البيع  الدراجات ولوازمها 47
الهوائية وقطع الغيار 

 واإلكسسوارات

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

حسب النظم واللوائح  التجارية األبنيةمحل في  -  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -

التجاريةو واالستثمارية  

البيع   بالتجزئة  دراجات نارية 48
للدراجات النارية وذات 
المحركات البخارية 

 الصغيرة

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

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم 
 االستثماريةفي المناطق  الواقعة جاريةالتمحل في البلوكات  -
التجاريةو  

دراجات نارية تأجير 49  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - تأجير الدراجات النارية 
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -إصالح الدراجات  تصليح الدراجات 50
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 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم  الهوائية
حسب النظم واللوائح تثماريةاالس األبنيةمحل في  -  
حسب النظم واللوائح    التجارية األبنيةمحل في  -  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -

حسب النظم واللوائح التجاريةو واالستثمارية  

كراج تصليح الدراجات  51
 النارية

إصالح وصيانة الدراجات 
 النارية وما في حكمها

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

القوارب والدراجات  52
 البحرية

البيع بالتجزئة للقوارب 
الهوائيةوالدراجات   

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

االدوات والمعدات  53
 البحرية

محل في االبنية التجارية - معدات وأدوات بحرية  
محل في االبنية االستثماري -  

تصليح المعدات  54
 البحرية والقوارب

اإلصالح والصيانة 
روتينية للسفنال  

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

صناعة السفن  55
 والقوارب الخشبية

في المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص النشاط من قبل  صناعة السفن والقوارب
حسب اشتراطات اداره التنظيم الصناعية  

اصالح  محالت 56
السيارات والقوارب 

 البحرية

اإلصالح والصيانة 
 الروتينية للسفن

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

السفن وقطع غيارها  57
 وصيانتها

البيع بالتجزئة لقطع 
 غيار السفن واليخوت

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

ايجار واستئجار وبيع  58
وتملك الطائرات وقطع 

 غيارها

حسب النظم واللوائح  التجارية األبنيةمكتب في  تأجير وتشغيل الطائرات  

معدات وقطع غيار  59
 الطائرات وصيانتها

البيع بالتجزئة لقطع 
 غيار الطائرات

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

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - وزن الحمولة وزن الحمولة 60
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

المصاعد والساللم  61
 الكهربائية ومقاوالتها

بالجملة للمصاعد  البيع
والسيور الناقلة 

 واألرضية

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

قطع غيار المصاعد  62
 والساللم الكهربائية

قطع غيار المصاعد 
 والساللم الكهربائية

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

البيع بالتجزئة الجهزة  التكييف المركزي 63
 التبريد والتكييف

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

محل في االبنية التجارية  -  

تصليح التكييف  64
 المركزي والمصاعد

صيانة المصاعد والساللم 
 الكهربائية

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمناطق محل في ال -
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم 

حسب النظم واللوائح محل في  التجارية األبنيةمحل في  -
التجاريةو االستثماريةفي المناطق  الواقعة التجاريةالبلوكات   

قطع غيار التبريد  65
 وتكييف الهواء

قطع غيار التبريد 
الهواءوتكييف   

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

معدات وآليات خفيفة  66
 وثقيلة

معدات وآليات خفيفة 
 وثقيلة

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

 

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -البيع بالتجزئة لقطع  اآلالتار قطع غي 67
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غيار اآلالت الخفيفة  الخفيفة والثقيلة
 والثقيلة

 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

معدات واليات ومواد  68
 زراعية

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

العامة  للهيئة التابعةفي المناطق  الواقعةمحل في المحالت  -
حسب اشتراطات اداره التنظيم للزراعة  

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - معدات واآلت صناعية معدات آليات صناعية 69
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

أدوات الصناعات  معدات واجهزة البترول 70
 البترولية

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

أدوات الصناعات  معدات ولوازم بترولية 71
 البترولية

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

صيانة المنشآت  72
النفطية واآلبار 
 ومصافي النفط

صيانة المنشات النفطية 
واآلبار ومصافي النفط  

 والبتروكيماويات

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية   

فرز ومعالجة النفايات  73
ماويةالنفطية والكي  

معالجة النفايات الخطرة 
وتصريفها   

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

التجارية األبنيةمكتب في  تمديدات انابيب الغاز تمديد خطوط الغاز 74  

مزاولة كافة عمليات  75
 االبار البترولية والغاز

المتصلة الخدمات 
باستخراج النفط والغاز 
 باستثناء خدمات المسح

التجارية األبنيةمكتب في   

فحص واختبار االنابيب  76
 والصهاريج

فحص واختبار األنابيب 
 والصهاريج

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

تنظيف الخزانات  تنظيف خزانات النفط 77
النفطية  والحاويات

 والبتروكيماوية

التجارية األبنيةمكتب في   

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - معدات الثروة الحيوانية معدات الثروة الحيوانية 78
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم 

حسب  للزراعة العامة للهيئة التابعةمحل في المناطق  -
 اشتراطات اداره التنظيم

المتعلقة  واآلالتالمواد  79
 بمحال الدواجن

البيع بالتجزئة آلالت 
تربية الدواجن 
 ومستلزماتها

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

حسب  للزراعة العامة للهيئة التابعةمحل في المناطق  -
 اشتراطات اداره التنظيم

معدات وادوات  80
 الفروسية

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

حفر آبار المياه  81
 وصيانتها

حفر آبار المياه 
 وصيانتها

التجارية األبنيةمكتب في   

مضخات المياه  82
ومولدات الكهرباء 
 وقطع غيارها

بيع وإصالح معدات ضخ 
 المياه

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

البيع بالتجزئة لخزانات  خزانات المياه الجاهزة 83
 المياه ومستلزماتها

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

بيع اجهزة ومعدات  اجهزة معالجة المياه 84
 ومستلزمات تنقية المياه

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم
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الغازتصليح مواقد  تصليح مواقد الغاز 85  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - 
 االحمدي ( حسب اشتراطات اداره التنظيم

صناعة الطائرات  التجهيزات العسكرية 86
 العسكرية

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

اصالح وصيانة األسلحة  تصليح االسلحة 87
تشمل  والذخائر ) النارية

 البنادق الترفيهية (

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

اجهزة المالحة  88
 االرضية

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

التجاريةمحل في المناطق  -  
 االستثماريةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -
التجاريةو  

صناعة الحلي  انتاج المنتجات الذهبية 89
 والمجوهرات من الذهب

 الصناعيةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

صناعة الحلي  صياغة الحلي الذهبية 90
 والمجوهرات من الذهب

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

  التجارية األبنيةمحل في  -
 السكنيةفي المناطق  ةالواقع التجاريةمحل في البلوكات  -

التجاريةو واالستثمارية  

صناعة صناديق  تنجيد علي الذهب 91
المجوهرات وعلب 
 التحف من الخشب

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

منتجات الياف زجاجية  92
 ومستلزماتها

 البيع بالتجزئة لمنتجات
األلياف الزجاجية 
 ومستلزماتها ) فيبر

 جالس (

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

االبواب والشبابيك  93
 الجاهزة

البيع بالتجزئة لألبواب 
 والشبابيك الجاهزة

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

بيع وتركيب حمامات  احواض السباحة 94
 السباحة الجاهزة

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

البيع بالتجزئة للمظالت  المظالت الواقية 95
 الواقية

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

الخيام الجاهزة  96
 ولوازمها

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

البيوت الجاهزة  97
 ومقاوالتها

هزة البيوت الجا
 ومقاوالتها

التجاريةمكتب في االبنية   

الشالالت والنوافير  98
 واعمال الديكور

اعمال وتركيب 
 الديكورات

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

بيع االنابيب الجاهزة  99
 ومستلزماتها

البيع بالتجزئة لألنابيب 
 البالستيكية ولوازمها

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

البيع بالتجزئة للمواد  مواد كيماوية 100
 الكيماوية

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

 

البيع بالتجزئة للمبيدات  المبيدات الحشرية 101
 الحشرية للصحة العامة

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم 
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 للزراعةللهيئة العامة  التابعة الزراعيةمحل في المناطق  -
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

الحافظة للبيئة المواد  102
 ومقاوالتها

بيع معدات مكافحة تلوث 
 البيئة

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

الفيبر جالس  103
 والجرانيت

البيع بالتجزئة لمنتجات 
األلياف الزجاجية 
 ومستلزماتها ) فيبر

 جالس (

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

 لألصباغالبيع بالتجزئة  المواد الالصقة 104
والطالء والورنيش 
 ومواد الالصقة

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

والمعادن المواد  105
 الصناعية

 ألصنافالبيع بالجملة 
من المعادن 
 ومصنوعاتها

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  تجارة الحديد تجارة الحديد 106

البيع بالتجزئة لمواد  مواد البناء 107
 البناء

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

محل في المناطق الحرفية حسب االنشطة المضافة -  

البيع بالتجزئة لمواد  مواد انشائية 108
 البناء

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

االصباغ والخرسانة  109
 الجاهزة ومقاوالتها

 لألصباغالبيع بالتجزئة 
والطالء والورنيش 
 ومواد الالصقة

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

انتاج الخرسانة  110
 الجاهزة

إنتاج خرسانة جاهزة 
 الخلط

في االماكن المحددة من قبل ادارة التنظيم والهيىه العامه 
 للصناعة

 مكتب في االبنية التجارية  البيع بالجملة اإلسفلت بيع االسفلت 111

البيع بالتجزئة للمواد  المواد العازلة 112
العازلة ومواد الحشو 

 والتركيب

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

البيع بالجملة للرمل  الصلبوخ 113
 والصلبوخ

 مكتب في االبنية التجارية 

مخازن االخشاب  114
 والحديد ومواد البناء

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - مخازن االثاث واالخشاب
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

فحص التربة والمواد  115
 الهندسية

فحص التربة والمواد 
 الهندسية

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

أنشطة المسح  المسح الجيولوجي 116
واالستكشاف الجيولوجي 

 والتنقيب

التجارية األبنيةمكتب في   

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - فحص البضائع والمواد فحص البضائع والمواد 117
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - التغليف والتعبئة تجهيز وتغليف السلع 118
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

بيع وشراء واستيراد  119
 وتجارة مواد التغليف

البيع بالجملة لمعدات 
 وأدوات التغليف

محل في االبنية التجارية -  
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139لخط الساخن: ا  
 

اعمال تعبئة المواد  120
 الغذائية

اعمال تعبئة المواد 
 الغذائية

 الخدميةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل  
الفحيحيل ( وفي المناطق  -االحمدي  -الري  -) الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية  

 يرخص في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

انشاء وادارة وتجهيز  121
المخازن وصيانتها 
 واالشراف عليها

التجارية يةاألبنمكتب في  ادارة المشاريع  

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في االبنية  - التخزين في المستودعات المستودعات والمخازن 122
 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - صب جبس الديكور صب جبس الديكور 123
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - أعمال النجارة اعمال النجارة 124
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - ورش األلمنيوم اعمال االلمنيوم 125
 االحمدي ( حسب موافقه ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - ورش الحدادة اعمال حدادة 126
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - خراطة المعادن اعمال خراطة المعادن 127
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - منجرة يدوية منجرة يدوية 128
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  - حفر المعادن حفر المعادن 129
 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صهر ودرفله وسحب  محالت صهر المعادن 130
وتنقية وسبك المعادن 
غير الحديدية الخام 

وخالئطها )عدا المعادن 
 الثمينة(

 -االحمدي  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق  -
رة التنظيمالفحيحيل ( حسب اشتراطات ادا  

محالت لحام المعادن  131
 بالكهرباء وااليسبتلين

اصالح المنتجات 
المعدنية عن طريق 

 لحامها وهي في مواقعها

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

معالجة وطلي المعادن  طالء المعادن 132
والتنظيفبالتلوين   

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

محالت السمكرة  133
 )الصفارين(

صناعة صفائح والواح 
ولفائف شريطية وقضبان 
واسياخ وزوايا واسالك 
 ومقاطع بكافة اشكالها

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

مصنع إلدارةمكتب  134 إدارة منشآت صناعية  
 وحرفية

مكتب في المصنع التجارية األبنيةمكتب في   

مصنع مشروبات  135
 غازية

صناعة المشروبات 
 الغازية المرطبة

حسب اشتراطات ادارة التنظيم الصناعيةفي المناطق   

انتاج المياه الغازية  136
 وغير الغازية

إنتاج المياه الغازية 
الغازية وغير  

حسب اشتراطات ادارة التنظيم الصناعيةفي المناطق   

مصنع انتاج الشبسي  137
 والنفيش وغزل البنات

صناعة الشيبس والفشار 
 وحلوى غزل البنات

حسب اشتراطات ادارة التنظيم الصناعيةفي المناطق   
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139لخط الساخن: ا  
 

صناعة الحلويات  138
 والسكاكر

صناعة الحلويات الجافة 
 والسكاكر

 الخدميةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل  
الفحيحيل ( وفي المناطق  -االحمدي  -الري  -) الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية  

معمل حلويات جافة  139
مكرات وبهارات وبيع 

 ومطحنة بن

تحميص وتعبئة 
 المكسرات

 الخدميةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل  
الفحيحيل ( وفي المناطق  -االحمدي  -الري  -) الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية  

 الخدميةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل   صناعة وتخزين الثلج صناعة الثلج 140
الفحيحيل ( وفي المناطق  -االحمدي  -الري  -) الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية  

انتاج وتقطيع وصقل  141
 الواح الرخام

 الخدميةفي المناطق  للصناعة العامة الهيئةيرخص من قبل   قطع ونشر الرخام
الفحيحيل ( وفي المناطق  -االحمدي  -الري  -) الشويخ 
حسب اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية  

مصنع انتاج الرخام  142
 الصناعي

حسب اشتراطات ادارة التنظيم  الصناعيةفي المناطق  انتاج ألواح الرخام
الصادرةورخصه البناء   

البالط إلنتاجمصنع  143 حسب اشتراطات اداره التنظيم ناعيةالصفي المناطق  صناعة البالط   

الكاشي إلنتاجمصنع  144  حسب اشتراطات ادارة التنظيم الصناعيةفي المناطق  انتاج الكاشي 
الصادرةورخصه البناء   

الطابوق  إلنتاجمصنع  145
 االسمنتي

صناعة الطابوق 
 اإلسمنتي

حسب اشتراطات ادارة التنظيم  الصناعيةفي المناطق 
الصادرةورخصة البناء   

 

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