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Ref.: INT-7178-161-2021-00229 اإلشارة:  Date: 17/08/2021    التاريخ: 
 

 

بشأن إضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات  GM 2021/  2755قرار إداري رقم  

 العامة والمقلقة للراحة والمضره بالصحه
 

 -مدير عام البلدية: 

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

 ت وتعديالته.في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظا 363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 ة.الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحبشأن  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

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

 ة االقتصادية. بشأن البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشط25/5/2021

الصحة في المضرة بووبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة  -

 .2/8/2021( المؤرخ في 21/2021اجتماعها رقم )

 -قـــــــــــرر -                                       

بالصحة  المضرةوتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة  أولى:مادة 

ت العامة والمقلقة ( في شأن الئحة المحال87/2015( الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )3المشار إليها بالمادة )

 : التاليحو النللراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على 

 التوصية النشاط م

 في األبنية التجارية  مكتب البيع بالجملة لألعالف 1

مكتببببب ل وببببيل وتلميببببع الوببببيارات فببببي مواقببببف  2

 المجمعات التجارية 

وتكبببون ممارسبببة النشببباط فبببي  فبببي األبنيبببة التجاريبببة مكتبببب

مواقبببف المجمعبببات التجاريبببة ) فبببي الوبببرداب أو الطواببببق 

 المتكررة ( شريطة موافقة مالك المجمع. 

 االسببببببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببببببةمحببببببببببببببببببببل فببببببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة آلالت التصوير والمعدات الثمينة 3

 االبنيبببببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببببببةفبببببببببببببببببببببي محبببببببببببببببببببببل 

 الوببكنيةفببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 والتجاريببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة واالسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببتثمارية

 -الفحيحيببل  -الببري  -) الشببوي   الخدميببةمحببل فببي المنبباطق 
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139لخط الساخن: ا  
 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم       

 

تبوطين و 87/2015تعتمد موميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت ببالقرار البوزاري رقبم  مادة ثانية:

مبم البدولي لأل فالتبرخيص حوبب البنظم واللبوائا بنباء علبى التصبنيكبل نشباط دولبي بالمنباطق الموبمو  بهبا 

 المتحدة لألنشطة االقتصادية وذلك حوب الجدول التالي: 

النشاط المعتمد في وزارة التجارة حسب  م

 التنصيف الدولي

 التوطين

البيبببع بالتجزئبببة لمكبببائن قبببص الحشبببائ    .1

 وأجهزة الوونا

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لمواد البناء والوكراب  .2

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

العامة للصناعة ويوطن يرخص النشاط من قبل الهيئة  البيع بالتجزئة لمواد البناء  .3

 في المنباطق الحرفيبة حوبب اشبتراطات ادارة التنظبيم

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لوكراب مواد البناء  .4

 ب اشتراطات اداره التنظيمحمدي ( حواال -الفحيحيل 

 المواقع المخصصة لنشاط الوكراب

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة للخرسانة الجاهزة  .5

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لأللمنيوم  .6

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لوكراب المركبات  .7

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 المواقع المخصصة لنشاط الوكراب

لبوازم البيع بالتجزئة لجميع أنواع الحديبد و  .8

 الحدادة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق البيبببببع بالتجزئبببببة لألنابيبببببب البالسبببببتيكية   .9
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 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل  ولوازمها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  للوجاد والبوطالبيع بالتجزئة   .10

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 والتجاريببببببببببببببببببة واالسببببببببببببببببببتثمارية الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  والبردياتالبيع بالتجزئة للوتائر   .11

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 والتجاريببببببببببببببببببة واالسببببببببببببببببببتثمارية الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

ن وأغطيببة البيببع بالتجزئببة ألوراج الجببدرا  .12

 األرضيات

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 والتجاريببببببببببببببببببة واالسببببببببببببببببببتثمارية الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  لألثاث المكتبي وموتلزماتهالبيع بالتجزئة   .13

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  البيع بالتجزئة لألثاث  .14

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببببع بالتجزئببببببة لألجهببببببزة الكهربائيببببببة   .15

 وااللكترونية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فبببي المنببباطق  الواقعبببة التجاريبببةمحبببل فبببي البلوكبببات 

 التجاريببببببببببببببببببةو واالسببببببببببببببببببتثمارية الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببة محببببل فببببي المنبببباطق

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة لألجهبببزة اآلليببة للخبببدمات   .16

 الذاتية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 
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 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

البيبببببببع بالتجزئبببببببة  لبببببببألدوات المنزليبببببببة   .17

 والمش والت اليدوية المتنوعة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  أدوات و أواني فضية  .18

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  األدوات واألواني المنزلية واالستهالكية  .19

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة  للثريببات والنجببف والوببلع   .20

 الموتخدمة في اإلضاءة وموتلزماتها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  ةالواقعبب التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لآلالت الموسيقية  .21

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة ألنظمة األمن والوالمة  .22

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 
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 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لخزانات المياه وموتلزماتها  .23

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيبببع الكتبببب والصبببحف واألدوات الكتابيبببة   .24

والقرطاسبببببية والكبببببروت موببببببقة البببببدفع 

 بالتجزئة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للكتب بكافة انواعها  .25

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو سببببببببببببببببببتثماريةاالو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببببع بالتجزئببببببة للقرطاسببببببية واالدوات   .26

 المكتبية والجرائد والمجالت  )المكتبات (

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة اريببةالتجمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئة للكبروت موببقة البدفع بكافبة   .27

 أنواعها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لمواد وموتلزمات الطباعة  .28

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئبة الشبرطة الكاسبيت والفيبديو   .29

 الموجلة بكافة انواعها DVDو 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  
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 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

بكافبببة انواعهبببا  لألشبببرطةالبيبببع بالتجزئبببة   .30

 ال ير موجلة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةفببببببببببببببببي محببببببببببببببببل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئة للمعبدات الرياضبية والصبيد   .31

 والتخييم والقوارب والدراجات الهوائية

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئة للمعبدات الرياضبية والصبيد   .32

 والدراجات الهوائية

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  البيع بالتجزئة لمعدات التخييم  .33

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

للقبببببوارب والبببببدراجات البيبببببع بالتجزئبببببة   .34

 الهوائية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  لوازم الرحالت البرية والبحرية  .35

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 ه التنظيمالحمدي ( حوب اشتراطات ادارا -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لصناديق وعربات القوارب  .36

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببببع بالتجزئببببببة لطبببببباوالت الوببببببنوكر   .37

 والبلياردو ولوازمها

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع معدات رياضة القوس والوهم  .38

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  - ) الشببببوي  الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع األلعاب واللّعب بالتجزئة  .39

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 
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فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

بيبببببع الملبوسبببببات واألحذيبببببة واأل بببببناف   .40

 الجلدية بالتجزئة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة والنوفوتية  .41

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   دميببببةالخمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة الرجالية  .42

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النوائية  .43

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةق محببببل فببببي المنبببباط

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة للمالبببس الجبباهزة وأدوات   .44

 االطفال

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمالبس الرياضية  .45

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 
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 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT MUNICIPALITY 
 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

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

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

البيع بالتجزئة للمالببس الجباهزة للمحبالت   .46

 المشتركة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للبشوت  .47

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لعبي ومالفع الويدات  .48

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع مالبس عوكرية وموتلزماتها  .49

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمنبببباطق محببببل فببببي ال

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمالبس الشعبية  .50

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة أل ناف الفراء  .51

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 
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139لخط الساخن: ا  
 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -الشببببوي   ) الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة إلكوووارات المالبس  .52

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -وي  ) الشبببب الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيبببببببببببع بالتجزئبببببببببببة ألدوات الزينببببببببببببة   .53

 والمجوهرات التقليدية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لألحذية  .54

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -  ) الشببببوي الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمنتجات الجلدية  .55

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيبببع بالتجزئبببة للحقائبببب والوبببلع الجلديبببة   .56

 وتوابع الوفر

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمنبببباطق محببببل فببببي ال

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيببببببع المنتجببببببات الصببببببيدالنية والطبيببببببة   .57

وموتحضببببرات التجميببببل وأدوات الزينببببة 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  
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139لخط الساخن: ا  
 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات   بالتجزئة

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  الصيدليات ومخازن األدوية  .58

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي   يدلية  .59

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 جاريةمكتب في االبنية الت تجارة أجهزة تقويم األعضاء  .60

البيبببع بالتجزئبببة للعطبببور وموتحضببببرات   .61

 التجميل و ابون الزينة والبخور

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع االدوية البيطرية ومعدات البيطرة  .62

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع االعشاب الطبية الطبيعية  .63

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 األجهبزةو  البيع بالتجزئبة االدوات و الالت  .64

 والعلميةالطبية والفنية 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةي محببببببببببببببببل فبببببببببببببببب

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 األجهبببزةالبيببع بالتجزئبببة االدوات والالت و  .65

 العلمية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  
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139لخط الساخن: ا  
 

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  ومعداتهاالبيع بالتجزئة لآلالت الدقيقة   .66

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

والمكاييببببببل البيببببببع بالتجزئببببببة للمببببببوازين   .67

 والمقاييس

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

الصبببببناعية  طبببببرافلألالبيبببببع بالتجزئبببببة   .68

 وملحقاتها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

ألجهببزة ومعببدات معالجببة  البيببع بالتجزئببة  .69

 المعادن

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة آلالت التصببوير والمعببدات   .70

 الثمينة

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  الكاميرات و لوازم وادوات التصوير  .71

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

لمنبباطق فببي ا الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشموية  .72
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139لخط الساخن: ا  
 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع الالت ومعدات المطابع  .73

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  أجهزة القياس والرقابةبيع   .74

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  ض  المياه بيع وا ال  معدات  .75

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيبببببع وا بببببال  العوامبببببات والصبببببدادات   .76

 والمعدات البحرية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بحريةمعدات وأدوات   .77

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  الطعوم ومعدات وأدوات بحرية  .78

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  المعدات واالجهزه والمكائن البحرية  .79

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  بيع و ا ال  ماكينات الخياطة  .80

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  خدمات الطرجبيع أدوات ومعدات   .81

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT MUNICIPALITY 
 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

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

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  معدات واجهزة المالحة  .82

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببع بالتجزئببببة لمعببببدات فحببببص النظببببر   .83

 )محالت النظارات (

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  نظارات طبية  .84

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةفببببي المنبببباطق محببببل 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  نظارات شموية  .85

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -ي  ) الشببببو الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  ادوات ومعدات لخدمات التموين  .86

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  ادوات الصناعات البترولية  .87

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  مواد ومعدات زراعية  .88

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  معدات الثروة الحيوانية  .89

 ب اشتراطات اداره التنظيمحمدي ( حواال -الفحيحيل 

أجهببببزة كشببببف المعببببادن  بالتجزئببببةع يببببالب  .90

 المشعة و يانتها

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع كابالت كهربائية  .91

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 
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139لخط الساخن: ا  
 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  معدات واجهزة سلكية والسلكية  .92

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -لببببري ا -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة      فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل  بيع اجهزة المختبرات الزراعية  .93

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 اريةاالسببببببببببببببببتثم األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع ادوات معملية وتعليمية  .94

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع معدات مكافحة تلوث البيئة  .95

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببببع بالتجزئببببببة للوبببببباعات بأنواعهببببببا   .96

 والمجوهرات والمصوغات

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةالمنبببباطق محببببل فببببي 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للواعات بأنواعها  .97

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةق محببببل فببببي المنبببباط

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات  .98

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للوبائك الذهبية  .99
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139لخط الساخن: ا  
 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

البيببببببع بالتجزئببببببة لحيوانببببببات المنزليببببببة   .100

 وأطعمتها وأسماك الزينة وموتلزماتها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 لتجاريببببببببببببببببببةاو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

الزينبببة واالحيببباء  سبببماكألالبيببع بالتجزئبببة   .101

 البحرية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للطيور  .102

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لطيور الزينة  .103

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةحببببل فببببي المنبببباطق م

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئبة للزهبور والنباتبات والببذور   .104

 واألسمدة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

والببببببببذور البيبببببببع بالتجزئبببببببة  للنباتبببببببات   .105

 واألسمدة)المشاتل(

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات  .106

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT MUNICIPALITY 
 13001الصفاة  –الكويت  10ص.ب: 

 22449001هاتف: 
 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

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

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

139لخط الساخن: ا  
 

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع وتركيب العشب الصناعي  .107

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببع بالتجزئببببة لألعمببببال والمشبببب والت   .108

اليدويببببببة والتحببببببف والمعببببببار  الفنيببببببة 

والطواببببع والعمبببالت االثريبببة والكماليبببات 

 وموتلزمات الفروسية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةلمنبببباطق محببببل فببببي ا

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

والمشبببب والت  لألعمببببالالبيببببع بالتجزئببببة   .109

 اليدوية والتحف والهدايا

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة لمنتجببات المعببار  الفنيببة   .110

 التجارية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالتجزئة للطوابع والعمبالت المعدنيبة   .111

 االثرية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية مكاتب بيع الطوابع  .112

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع الحلى اال طناعية  .113

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 
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139لخط الساخن: ا  
 

 مكتب في االبنية التجارية تجارة الفخاريات والمش والت اليدوية  .114

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  مالياتالبيع بالتجزئة للهدايا والك  .115

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع موتلزمات الفروسية  .116

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببببع بالتجزئببببة للوقببببود المنزلببببي الفحببببم   .117

 وقودواخشاب ال

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 حوببب القببرارات الصبببادرة مببن الجمعيببات التعاونيبببة  تبديل اسطوانات ال از  .118

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  ال از الفارغة ألسطواناتع بالتجزئة البي  .119

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لمعدات وأدوات الت ليف  .120

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع و يانة غرف التبريد والبرادات  .121

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة ألجهزة التبريد والتكييف  .122

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

طق فببي المنببا الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة للمصبباعد والوببيور الناقلببة   .123

 واألرضية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 تنظيمالحمدي ( حوب اشتراطات اداره الا -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع وتركيب حمامات الوباحة الجاهزة  .124

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيبببع اجهبببزة ومعبببدات وموبببتلزمات تنقيبببة   .125

 المياه

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 
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139لخط الساخن: ا  
 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

تجببببارة اآلالت ومعببببدات التشببببييد والبنبببباء   .126

 والهندسة المدنية النفطيبة والمعبدات الثقيلبة

 و يانتها

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية جارة ادوات ومعدات الموانئت  .127

تجببارة و ببيانة االت زراعيببة ومضببخات   .128

 ومولدات كهرباء ولوازمها

 مكتب في االبنية التجارية

بيبببع وتركيبببب معبببدات الفنبببادج والمطببباعم   .129

 والمطاب 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  قطع غيار المصاعد والواللم الكهربائية  .130

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -وي  ) الشبببب الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  قطع غيار التبريد وتكييف الهواء  .131

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيع بالجملة والتجزئة لقطبع غيبار اآلالت   .132

 الخفيفة والثقيلة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيببببع وتركيببببب معببببدات وأدوات محببببالت   .133

 التجميل

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لمواد التنظيف  .134

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمنبببباطق محببببل فببببي ال

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع معدات ومواد تنظيف سيارات  .135

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 اريةاالسببببببببببببببببتثم األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة لألسلحة والذخائر  .136

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البنادج الهوائية  .137

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 
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139لخط الساخن: ا  
 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بنادج الصيد البحرية ولوازمها  .138

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للذخائر  .139

 يببببببببببببببببببةاالبنيببببببببببببببببببة التجار فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 بيع األدوات والمواد البالسبتيكية )بمبا فيهبا  .140

 األكياس(

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع وتركيب اآلالت ومعدات المصانع  .141

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

بيببببببع الصببببببناديق المعدنيببببببة والحديديببببببة   .142

 والخشبية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  بيع ال ازات الطبيعية ) األكوجين (  .143

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

   م   200االبنيبة التجاريبة بموباحة ال تقبل عبن  فيمحل  بيع الكرفانات  .144

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 200بمواحة ال تقل عن 

 مكتب في االبنية التجارية تجارة االلعاب النارية  .145

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة للمواد الكيماوية  .146

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة للمبيدات الحشرية الزراعية  .147

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيببع بالتجزئببة للمبيببدات الحشببرية للصببحة   .148

 العامة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةنبببباطق محببببل فببببي الم

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للكتب الموتعملة  .149
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139لخط الساخن: ا  
 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   خدميببببةالمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة لألثاث المنزلي الموتعمل  .150

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  البيع بالتجزئة للتحف الموتعملة  .151

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع المالبس الموتعملة  .152

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع األحذية الموتعملة  .153

 ريببببببببببببببببببةاالبنيببببببببببببببببببة التجا فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  بيع الكماليات الموتعملة  .154

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

البيبببع بالتجزئبببة عبببن طريبببق بيبببوت تنفيبببذ   .155

 طلبات الشراء أو عن طريق اإلنترنت

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 
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139لخط الساخن: ا  
 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  البيع بالتجزئة من خالل األجهزة اآللية  .156

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 البيع بالتجزئة الفوري أو إلى الباب للوقود  .157

 والخشب وزيوت التدفئة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية المزادات في غير المحالت  .158

 مكتب في االبنية التجارية النقل البري و النقل عبر األنابيب  .159

 مكتب في االبنية التجارية النقل عبر الوكك الحديدية  .160

نقببل الركببباب بالوبببكك الحديديببة فيمبببا ببببين   .161

 المدن

 مكتب في االبنية التجارية

نقل الركاب عببر خطبوط الوبكك الحديديبة   .162

 داخل المدن

 مكتب في االبنية التجارية

نقل الركاب عببر خطبوط الوبكك الحديديبة   .163

 بين المدن

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية نقل البضائع بالوكك الحديدية  .164

نقل البضائع عبر خطبوط الوبكك الحديديبة   .165

 داخل المدن

 مكتب في االبنية التجارية

الحديديبة  نقل البضائع عبر خطبوط الوبكك   .166

 بين المدن

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية النقل البري للركاب في المدن والضواحي  .167

 مكتب في االبنية التجارية النقل البري بين المدن  .168

 مكتب في االبنية التجارية النقل البري للركاب بين الدول  .169

 االبنية التجاريةمكتب في  نقل الجثث إلى المناطق الحدودية  .170

نقببل المرضببى وكبببار الوببن للحبباالت غيببر   .171

 العاجلة

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية نقل كبار الون وذوي االحتياجات الخا ة  .172

 مكتب في االبنية التجارية النقل العام  .173

 مكتب في االبنية التجارية لنقل البري ال ير محدد بمواعيد  .174

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  سيارة التاكوي ) اللموزين (  .175

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتبببببببببببببببببب فبببببببببببببببببي االبنيبببببببببببببببببة التجاريبببببببببببببببببة  سيارات األجرة التاكوي  .176

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتبببببببببببببببببب فبببببببببببببببببي االبنيبببببببببببببببببة التجاريبببببببببببببببببة  أجرة تحت الطلب  .177

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 
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139لخط الساخن: ا  
 

 مكتبببببببببببببببببب فبببببببببببببببببي االبنيبببببببببببببببببة التجاريبببببببببببببببببة  سيارات أجرة جوالة  .178

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 ه التنظيمالحمدي ( حوب اشتراطات ادارا -الفحيحيل 

 محل في المناطق الحرفية

 مكتب في االبنية التجارية أجرة المطار الدولي  .179

 مكتب في االبنية التجارية النقل الموسمي المدرسي للطلبة والمعلمين  .180

 مكتب في االبنية التجارية نقل الحجاج والمعتمرين  .181

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  تأجير الويارات بوائق  .182

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  الونشات ()  تأجير سيارات نقل المركبات  .183

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية اسعاف تجاري بري  .184

 مكتب في االبنية التجارية المبردة والمجمدةنقل الولع   .185

 مكتب في االبنية التجارية نقل البضائع والمعدات  .186

 مكتب في االبنية التجارية نقل األثاث  .187

 مكتب في االبنية التجارية نقل المواشي  .188

نقل الوبوائل أو ال بازات الوبائلة أو المبواد   .189

 الكيماوية

 مكتب في االبنية التجارية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  الشاحنات مع الوائقتأجير   .190

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية نقل الويارات الجديدة  .191

 مكتب في االبنية التجارية نقل النفايات واألنقا   .192

 التجاريةمكتب في االبنية  تو يل الطلبات االستهالكية  .193

 مكتب في االبنية التجارية نقل المياه عبر خطوط األنابيب  .194

 مكتب في االبنية التجارية نقل ال ازات عبر خطوط األنابيب  .195

 مكتب في االبنية التجارية نقل البترول الخام عبر خطوط األنابيب  .196

نقبببل المنتجبببات البتروليبببة المكبببررة عببببر   .197

 خطوط األنابيب

 التجاريةمكتب في االبنية 

 مكتب في االبنية التجارية نقل ال از الطبيعي عبر خطوط األنابيب  .198

نقببببل ال ببببازات والوببببوائل األخببببر  عبببببر   .199

 خطوط األنابيب

 مكتب في االبنية التجارية

تشبب يل و ببيانة محطببات الضبب  وخطببوط   .200

 األنابيب

 مكتب في االبنية التجارية

 االبنية التجارية مكتب في النقل المائي البحري والواحلي للركاب  .201

النقببل المببائي البحببري والوبباحلي للبضببائع   .202

 المتنوعة

 مكتب في االبنية التجارية
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139لخط الساخن: ا  
 

النقببل المببائي البحببري والوبباحلي للبضببائع   .203

 للحاويات

 مكتب في االبنية التجارية

النقببل المببائي البحببري والوبباحلي  للبتببرول   .204

 وال از

 مكتب في االبنية التجارية

 تب في االبنية التجاريةمك الوساطة البحرية  .205

النقبببل المبببائي البببداخلي ب بببر  الوبببياحة   .206

 )النزهة (

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية النقل المائي الداخلي ب ر  التو يل  .207

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  تأجير القوارب مع الطاقم  .208

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية اسعاف تجاري بحري  .209

 مكتب في االبنية التجارية خدمات تزويد القوارب والوفن بالوقود  .210

 مكتب في االبنية التجارية النقل المائي الداخلي للبضائع المتنوعة  .211

 مكتب في االبنية التجارية بالحاوياتالنقل المائي الداخلي للبضائع   .212

 مكتب في االبنية التجارية النقل الجوي لركاب المحدد بمواعيد  .213

 مكتب في االبنية التجارية النقل الجوي لركاب غير المحدد بمواعيد  .214

تأجير الطائرات مع مشب ل ألغبرا  نقبل   .215

 الركاب

 مكتب في االبنية التجارية

تببببببأجير الطببببببائرات الخا ببببببة لألفببببببراد   .216

 والشركات

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية اسعاف جوي  .217

 مكتب في االبنية التجارية مش ل جوي  .218

 مكتب في االبنية التجارية النقل الجوي للبضائع المحدد بمواعيد  .219

 االبنية التجاريةمكتب في  النقل الجوي للبضائع غير المحدد بمواعيد  .220

 مكتب في االبنية التجارية تقديم الخدمات اللوجوتية  .221

تشبببب يل مرافببببق التخببببزين لجميببببع أنببببواع   .222

 البضائع

 مكتب في االبنية التجارية

تشبببب يل مرافببببق التخببببزين لجميببببع أنببببواع   .223

 البضائع الجوي

 مكتب في االبنية التجارية

 االبنية التجاريةمكتب في  خدمات شحن وتفريغ الولع بصفة عامة  .224

خبببدمات شبببحن وتفريبببغ الوبببلع فبببي النقبببل   .225

 الجوي بصفة عامة

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية شحن وتفريغ أمتعة الركاب  .226

 مكتب في االبنية التجارية الحاويات مناولةخدمات   .227

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  التخزين في الموتودعات  .228

االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم  -الفحيحيل 
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 م 50بمواحة ال تقل عن 

مخببببببببازن الوببببببببلع المبببببببببردة والمثلجببببببببة    .229

 موتودعات التبريد()

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

خببزين فببي موببتودعات  ببوامع ال ببالل الت  .230

والببببدقيق ومخببببازن األغذيببببة والمنتجببببات 

 الزراعية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

المخببببازن العامببببة التببببي تضببببم مجموعببببة   .231

 متنوعة من الولع )عدا المبردة (

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  مخازن الوقود والمواد الكيميائية  .232

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  مخازن األثاث واألخشاب  .233

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  مخازن الويارات  .234

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50ن بمواحة ال تقل ع

التخزين فبي المبوانئ والمنباطق الجمركيبة   .235

 أو الحرة

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  مخازن ادوية وموتلزمات الطبية  .236

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 50بمواحة ال تقل عن 

 مكتب في االبنية التجارية تش يل مرافق الوكة الحديد  .237

 مكتب في االبنية التجارية تش يل محطات الحافالت  .238

 مكتب في االبنية التجارية تش يل محطات الحافالت في المطارات  .239

 مكتب في االبنية التجارية محطات مناولة البضائع تش يل  .240

تشبببب يل محطببببات مناولببببة البضببببائع فببببي   .241

 المطارات

 مكتب في االبنية التجارية

مواقببف الوببيارات ومواقببف الوببيارات فببي   .242

 الواحات

 مكتب في االبنية التجارية

تشبببببب يل مواقببببببف الوببببببيارات ومواقببببببف   .243

 الويارات في الواحات للمطارات

 التجارية مكتب في االبنية

 مكتب في االبنية التجاريةمواقببببف الوببببيارات فببببي المببببباني متعببببددة   .244
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 الطوابق

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق  أنشطة الجر والمواعدة على الطرج  .245

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية محطات الوكة الحديد  .246

 مكتب في االبنية التجارية الحافالتمحطات   .247

 مكتب في االبنية التجارية البنية التحتية لوكة الحديد  .248

 مكتب في االبنية التجارية تويل ال از ل ر  النقل  .249

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل المائي  .250

 مكتب في االبنية التجارية الموانئأنشطة   .251

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة اإلرشاد  .252

 مكتب في االبنية التجارية قطر الوفن  .253

 مكتب في االبنية التجارية تموين البواخر  .254

 مكتب في االبنية التجارية تموين الوفن  .255

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة المطارات  .256

 مكتب في االبنية التجارية إدارة وتش يل المطارات  .257

 مكتب في االبنية التجارية الجويالمالحة واإلرشاد   .258

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة الخدمات األرضية في المطارات  .259

تقبببببديم الخبببببدمات األرضبببببية والموببببباندة   .260

 للطائرات

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية استقبال طاقم الطائرات وتأمين اإلقامة لهم  .261

وتقببببببديم اسببببببتقبال الطببببببائرات الخا ببببببة   .262

 الخدمات لها

 مكتب في االبنية التجارية

توببببببويق وتببببببوفير الخببببببدمات الهندسببببببية   .263

واألرضببية مبببن معببدات وتنزيبببل وتحميبببل 

 وتفريغ و يانة

 مكتب في االبنية التجارية

اسبببببتقبال الشخصبببببيات المهمبببببة ورجبببببال   .264

 األعمال

 مكتب في االبنية التجارية

اسبببببتخراج تبببببراخيص عببببببور األجبببببواء   .265

 والهبوط

 في االبنية التجاريةمكتب 

تقديم خدمات االشراف والمتابعة لبرحالت   .266

االسبببببببعاف الجبببببببوي وتبببببببوفير خبببببببدمات 

 الليموزين في المهبط

 مكتب في االبنية التجارية

المتابعبببة والتنوبببيق مبببع خبببدمات المهببببط   .267

والمناولبببببة األرضبببببية والوقبببببود وتمبببببوين 

 الطائرات

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجاريةافرين باسبببتقبال الخبببدمات الخا بببة بالموببب  .268
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 الم ادرون والقادمون

تملبببك وبيبببع وايجبببار واسبببتئجار المعبببدات   .269

واالليبببببات االرضبببببية الالزمبببببة لخبببببدمات 

 الطيران

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة مكافحة الحرائق في المطارات  .270

الركبباب تحميببل وتفريببغ البضببائع وأمتعببة   .271

 برا

 مكتب في االبنية التجارية

تحميببل وتفريببغ البضببائع وأمتعببة الركبباب   .272

 بحرا

 مكتب في االبنية التجارية

تحميببل وتفريببغ البضببائع وأمتعببة الركبباب   .273

 جوا

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية الشحن والتفريغ برا  .274

 التجاريةمكتب في االبنية  الشحن والتفريغ بحرا  .275

 مكتب في االبنية التجارية الشحن والتفريغ جوا  .276

 مكتب في االبنية التجارية تفريغ وتحميل الوفن  .277

 مكتب في االبنية التجارية الحمولة مناولة  .278

 مكتب في االبنية التجارية مكتب التخليص الجمركي  .279

 مكتب في االبنية التجارية وكاالت النقل والشحن البحري  .280

 مكتب في االبنية التجارية النقل والشحن الجويوكاالت   .281

 مكتب في االبنية التجارية التعبئة والتفريغ من  ناديق الشحن برا  .282

 مكتب في االبنية التجارية التعبئة والتفريغ من  ناديق الشحن بحرا  .283

 مكتب في االبنية التجارية التعبئة والتفريغ من  ناديق الشحن جوا  .284

البضائع المشحونة  فحص وأخذ عينات من  .285

 برا

 مكتب في االبنية التجارية

فحص وأخذ عينات من البضائع المشحونة   .286

 بحرا

 مكتب في االبنية التجارية

فحص وأخذ عينات من البضائع المشحونة   .287

 جوا

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية مكاتب الكيالة والوزن  .288

 االبنية التجاريةمكتب في  وزن الحمولة  .289

 مكتب في االبنية التجارية أنشطة البريد الوريع  .290

291.    

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت الفنادج والموتيالت  .292

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت فندج  .293

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت الشقق الفندقية  .294

 من بلدية الكويت حوب الرخص الصادرة بيوت الشباب  والضيافة  .295
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 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت الشاليهات واالستراحات  .296

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت الشاليهات  .297

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت االستراحات  .298

قصور و باالت األفبرا  والمناسببات مبع   .299

 اإلقامة

 م 500االبنية التجارية   بمواحة ال تقل عن  فيمحل 

 الة متعددة االستخدامات )  بالة أفبرا    .300

 عار  (م –مؤتمرات  –

 م 500االبنية التجارية   بمواحة ال تقل عن  فيمحل 

 مكتب في االبنية التجارية وحدات تقاسم الوقت  .301

 مكتب في االبنية التجارية المخيمات  .302

 مكتب في االبنية التجارية المقطوراتمنتزهات المركبات   .303

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت سكن الطالب  .304

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت سكن العمال  .305

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت دور االيواء والمالجئ  .306

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  مطعم  .307

 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  ياكافتير  .308

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  محالت الوجبات الوريعة  .309

 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

طات اداره التنظيم الحمدي ( حوب اشتراا -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  مطاعم البيتزا  .310
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 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةلمنبببباطق محببببل فببببي ا

االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم  -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  مأكوالت شعبية  .311

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  مأكوالت خفيفة  .312

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -الشببببوي   ) الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  مطعم شعبي  .313

 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت مطاعم عائمة  .314

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت مطعم بحري  .315

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  (TAKE OUTمحالت تقديم الطعام  )  .316

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

قبببرارات المجلبببس البلبببدي وادارة التنظبببيم فبببي حوبببب  المتجولة اآليوكريمسيارات   .317
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 بلدية الكويت

حوبببب قبببرارات المجلبببس البلبببدي وادارة التنظبببيم فبببي  سيارات متجولة لبيع األغذية  .318

 بلدية الكويت

بيع النخى والباجالء والكبراعين والهبريس   .319

 واالش والجري 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةات محببل فببي البلوكبب 

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  البحرية والمأكوالتمطعم شوي االسماك   .320

 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 م 24بمواحة ال تقل عبن  االستثمارية األبنيةمحل في  شوي اللحوممطعم   .321

 م 24االبنيببة التجاريببة بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

بموبباحة ال تقببل عببن  التجاريببةو االسببتثماريةو الوببكنية

 م24

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

اشتراطات اداره التنظيم  الحمدي ( حوبا -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  تقديم الوجبات الواخنة والباردة  .322

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 - لببببريا -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  التجهيزات ال ذائية  .323

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 
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 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم     -الفحيحيل 

 محل في المناطق الحرفية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  تقديم وجبات الطعام الصحية  .324

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

مطببب  لتجهيببز الوجبببات ال ذائيببة وتزويببد   .325

 الطائرات بها

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي 

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 مكتب في االبنية التجارية إدارة خدمات الطعام  .326

 مكتب في االبنية التجارية إدارة مطاعم  .327

 مكتب في االبنية التجارية إدارة التجهيزات ال ذائية  .328

 مكتب في االبنية التجارية إدارة المخابز  .329

جمببع األغذيببة والمشببروبات الفائضببة عببن   .330

 الحاجة وحفظها وإعادة توزيعها

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

   م   24االبنيببة التجاريببة  بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحبل  مقهى  .331

 -الببببري  -) الشببببوي   ميببببةالخدمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  تقديم المشروبات ) الكوفي شوب (  .332

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 حوب الرخص الصادرة من بلدية الكويت المقاهي الشعبية  .333

   م   24االبنيببة التجاريببة  بموبباحة ال تقببل عببن  فببيمحبل  المقاهي التي تقدم فيها الشيشة  .334

 -لببببري ا -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

وب اشتراطات اداره التنظيم االحمدي ( ح -الفحيحيل 

 م 24بمواحة ال تقل عن 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  محالت البوظة )االيوكريم(  .335
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 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 االحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيم -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  مشروبات باردة وساخنة  .336

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  المرطبات  .337

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 نشر الُكتب والدوريات  .338

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر الُكتب  .339

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر الكتب الورقية  .340

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر القواميس  .341

 

 مكتب في االبنية التجارية

 والخرائطنشر األطالس   .342

 

 مكتب في االبنية التجارية

 النشر االلكتروني  .343

 

 مكتب في االبنية التجارية

 الكتب الموموعة  .344

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر الكتب على االنترنت  .345

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر الُصحف والمجالت والدوريات  .346

 

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجاريةعلبببى  نشبببر الصبببحف  وتشبببمل الصبببحف  .347
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 االنترنت

نشبببر المجبببالت وتشببببمل المجبببالت علببببى   .348

 االنترنت

 مكتب في االبنية التجارية

 لوياسية (ا–النشرات الدورية ) العلمية   .349

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر وتوزيع الصحف  .350

 

 مكتب في االبنية التجارية

 بطاقات التهنئة  .351

 

 التجاريةمكتب في االبنية 

 الملصقات والنماذج  .352

 

 مكتب في االبنية التجارية

نشبببببر اإلحصببببباءات والمعلومبببببات علبببببى   .353

 االنترنت

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر الصور واألشكال المحفورة  .354

 

 مكتب في االبنية التجارية

 نشر البرامج الجاهزة  .355

 

 مكتب في االبنية التجارية

 االسببببببببببببببببتثمارية األبنيببببببببببببببببةمحببببببببببببببببل فببببببببببببببببي  أنظمة التش يل  .356

 االبنيببببببببببببببببببة التجاريببببببببببببببببببة فببببببببببببببببببيمحببببببببببببببببببل 

فببي المنبباطق  الواقعببة التجاريببةمحببل فببي البلوكببات  

 التجاريببببببببببببببببببةو االسببببببببببببببببببتثماريةو الوببببببببببببببببببكنية

 -الببببري  -) الشببببوي   الخدميببببةمحببببل فببببي المنبببباطق 

 الحمدي ( حوب اشتراطات اداره التنظيما -الفحيحيل 

 ألعاب الحاسوب  .357

 

 مكتب في االبنية التجارية

سببببينمائية وتشببببمل الرسببببوم  إنتبببباج أفببببالم  .358

 المتحركة التقليدية

 مكتب في االبنية التجارية

 أفالم وبرامج الفيديو  .359

 

 مكتب في االبنية التجارية

 برامج تلفزيونية  .360

 

 مكتب في االبنية التجارية

 إنتاج إعالنات تجارية تلفزيونية  .361

 

 مكتب في االبنية التجارية

 انتاج فني  .362

 

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجاريةتحرير األفالم وتشبمل الترجمبة والمونتباج   .363
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