
 

 

 

 

 لقوى العاملة الهيئة العامة ل

 قطاع االستقدام واالستخدام 

 إدارة تقدير االحتياج

 

 دليل األنشطة التجارية واحلرفية
 والعمالة املقدرة عليها

  



 قطاع األمن والسالمة واللوازم الطبية

 مالحظات التوضيح النشاط م
التقدير المبدئي 

 للعمالة

1 
أدوات ومعدات األمن 

 والسالمة

يشمل أجهزة اإلنذار 

عدات الحريق وم

 ومستلزماتها

ينظر في حجم العمل 

 وأماكن تخزين المواد
 (3مبدئياً )

2 
النظارات الطبية 

 والشمسية

جميع أنواع النظارات 

 والعدسات ولوازمها

وينظر في حجم العمل 

 والمساحة
 (3مبدئياً )

3 

أجهزة ومستلزمات طبية 

لذوي االحتياجات 

 الخاصة

بيع مسلتزمات خاصة 

 للمعاقين

نظر في ورش العمل وي

 الفني التي تقوم بالتصنيع

 ومسلتزمات اإلعاقة

 (3مبدئياً )

 (3مبدئياً )  ما عدا االدوية البيطرية أدوات ولوازم بيطرية 4

5 
مستلزمات الطيارين 

 المدنيين

لم يسبق التعامل مع مثل 

 هذا النشاط

إضافة عبارة االلتزام 

بأنظمة سالمة الطيران 

 المدني

 (3مبدئياً )

 صيدلية 6

األدوية ومواد وادوات 

التجميل ومستلزمات 

 األطفال الصحية

 (4مبدئياً ) 

 (3مبدئياً )  الصحة مواد كيماوية 7

 (3مبدئياً )  هيئة الزراعة أدوية بيطرية 8



 قطاع مكاتب المقاوالت

 مالحظات التوضيح النشاط م
التقدير المبدئي 

 للعمالة

1 
تجارة عامة 

 ومقاوالت

عمال التجارة يشمل أ

 والمقاوالت

ينظر في العقود + السيارات + 

نة لج –درجة التصنيف )البلدية 

المناقصات المركزية( + مساحة 

 المكتب

 (3مبدئياً )

2 
مقاوالت عامة 

 للمباني

يشمل مقاوالت البناء 

والتمديدات الصحية 

والكهربائية واألصباغ 

 والمنجور

ينظر في العقود + السيارات + 

نة لج –صنيف )البلدية درجة الت

المناقصات المركزية( + مساحة 

 المكتب

 (3مبدئياً )

3 

مقاوالت الطرق 

والمجاري 

 والجسور

يشمل تمديدات شبكات المياه 

 واإلدارة

ينظر في العقود ولجنة 

المناقصات + السيارات + 

 مساحة المكتب

 (3مبدئياً )

4 
مقاوالت تنظيف 

 المباني والمدن
 

جنة ينظر في العقود ول

المناقصات + السيارات + 

 مساحة المكتب

 (3مبدئياً )

5 
مقاوالت الحفر 

 والهدم

يشمل نقل األنقاض وحفر 

األبار والضخ والدفان 

 البحري والبري

ينظر في العقود وآليات الحفر + 

التسجيل بلجنة المناقصات 

المركزية + السيارات + مساحة 

 المكتب

 (3مبدئياً )

6 
مقاوالت نقل 

 ت واألنقاضالنفايا
 سكن العمال

ينظر في العقود والمعدات 

والحاويات ولجنة المناقصات + 

 السيارات + مساحة المكتب

 (3مبدئياً )

7 
مقاوالت تمديد 

 خطوط الغاز
 

لم يسبق التعامل مع هذا النشاط 

 )حسب العقود ومساحة المكتب(
 (3مبدئياً )

 مقاوالت بحرية 8
يشمل تمديد الكيبالت 

 نارة البحريةالبحرية واإل

لم يسبق التعامل مع هذا النشاط 

 )حسب العقود ومساحة المكتب(
 (3مبدئياً )



 مالحظات التوضيح النشاط م
التقدير المبدئي 

 للعمالة

9 
مقاوالت مكافحة 

 القوارض واآلفات
 

ينظر في العقود والمعدات 

والمواد الخاصة بالقوارض + 

 السيارات  + مساحة المكتب

 (3مبدئياً )

 مقاوالت زراعية 10
زراعة وتنسيق وصيانة 

 الحدائق

في العقود والمخازن  ينظر

والمعدات وإن وجد مشتل 

استثماري ولجنة المناقصات + 

 السيارات + مساحة المكتب

 (3مبدئياً )

  مقاوالت األسفلت 11

ينظر في العقود والمعدات  + 

السيارات + التصنيف بلجنة 

المناقصات المركزية + مساحة 

 المكتب

 (3مبدئياً )

12 
مقاوالت مكافحة 

 التلوث البيئي
 (3مبدئياً )  

 



 قطاع المعدات واآلليات

 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 (3مبدئياً )   بيع وشراء السيارات  1

 اإلطارات  2
يشمل التركيب وميزان 

 إلكتروني
 (4مبدئياً ) ينظر في الموقع وحجم العمل 

3 
ادوات زينة 

 السيارات 
 (4مبدئياً ) قع وحجم العملينظر في المو يشمل التركيب

 يشمل التركيب قطع غيار السيارات  4
ينظر في الموقع والمساحة وحجم 

 العمل
 (4مبدئياً )

5 
بيع وتصليح زجاج 

 السيارات 
 يشمل التركيب

ينظر في الموقع والمساحة وحجم 

 العمل
 (4مبدئياً )

6 
القوارب واألدوات 

 البحرية
 

ينظر في المساحة وحجم العمل 

 مخازن والورشوال
 (4مبدئياً )

7 
معدات وآليات خفيفة 

 وثقيلة

الرافعات والجرافات 

والحفارات وماكئن الديزل 

وقطع الغيار وصيانتها 

 والتأجير 

ينظر بعدد المعدات  + ورش العمل 

والمخازن + قطع الغيار إن وجد + 

كشف المرور إذا كانت العدة تسجل في 

 الداخلية  + عقود التأجير

 ً  (3) مبدئيا

8 
معدات وادوات 

 بحرية
 

ينظر في المساحة وحجم العمل 

 والمخازن والورش
 (4مبدئياً )

9 
معدات وأليات مواد 

 زراعية

المعدات الزراعية 

واألسمدة واألدوات 

والمواد الزراعية والبذور 

ومستلزماتها والتأجير 

 والصيانة 

ينظر في عقود تأجير المعدات  + 

منشاة  + العقود لمسدلة + مساحة ال

المعدات الموجودة وأماكن تخزين 

 المواد + معرض بيع المواد

 (4مبدئياً )



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

10 

المصاعد والساللم 

الكهربائية 

 ومقاوالتها

 قطع الغيار  والصيانة 

ينظر في الوكاالت + السيارات + 

ورش  العمل + العقود السنوية 

 للصيانة

 (3مبدئياً )

11 
آالت معدات الطباعة 

 ومستلزماتها
 مل قطع الغيار الصيانةيش

ينظر في الوكاالت + ورش الصيانة + 

 أماكن التخزين
 (4مبدئياً )

12 
المصاعد والساللم 

 الكهربائية والصيانة
 

وينظر في العقود السنوية + الوكاالت 

+ الورش + أماكن التخزين  + 

 السيارات 

 (3مبدئياً )

13 
معدات وقطع غيار 

 الطائرات وصيانتها

حة الجوية، أجهزة المال

أجهزة الحاسب اآللى 

الخاصة بالطيران، أجهزة 

 التسلية الخاصة بالطائرات

ينظر في الوكاالت + المعدات 

 والسيارات 

ينظر في 

 حجم العمل 

14 
معدات وأجهزة 

 البترول

بيع قطع الغيار الخاصة 

بالمصافي واإلنشاءات 

البترولية للمواد واللوزام 

البترولية وصيانة 

 المنشىت

ر في الوكاالت + ورش الصيانة ينظ

 وأماكن التخزين والمعدات والسيارات

ينظر في 

 حجم العمل

15 
معدات الثروة 

 الحيوانية
 (3مبدئياً ) ينظر في الموقع وحجم العمل 

16 
اجهزة المالحة 

 األرضية

بيع وصيانة ومعايرة 

األجهزة المالحية األرضية 

 وقطع الغيار

ط ينظر لم يسبق التعامل مع هذا النشا

في الوكاالت  + ورش الصيانة  + 

 أماكن التخزين

ينظر في 

 حجم العمل

17 
معدات وأدوات 

 القرطاسية
 (3مبدئياً ) ينظر في الموقع وحجم العمل 



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 الدراجات ولوازمها 18
الدراجات الهوائية 

 البخارية وقطع الغيار
 (3مبدئياً ) 

19 
معدات وآالت 

 صناعية

يشمل قطع الغيار 

 والصيانة
 (3مبدئياً ) 

 



 قطاع مواد ومعدات البناء

 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 مواد إنشائية  1

جميع مواد وأدوات البناء 

ومستلزماتها واألصباغ 

 واأللمنيوم والزجاج

وينظر في مساحة المخازن + حجم 

 العمل + معرض البيع
 (4مبدئياً )

2 
أدوات النجارة 

 والحدادةوالبناء 

يشمل صب المفاتيح 

 ومستلزمات األصباغ

وينظر في مساحة المخازن + حجم 

 العمل + معرض البيع
 (3مبدئياً )

3 
األبواب والشبابيك 

 الجاهزة
 خشبية وحديدية  واأللمنيوم

وينظر في حجم العمل + ورش 

 العمل والعقود 
 (4مبدئياً )

4 
األدوات الكهربائية 

 ومقاوالتها

دوات مسلتزمات األ

 الكهربائية والتمديدات

درجة التصنيف + المناقصات 

المركزية + العقود + المخازن 

 والسيارات + مساحة المكتب 

 (3مبدئياً )

5 
أدوات كهربائية 

 وصيانتها
 (3مبدئياً ) ينظر في حجم العمل 

6 
األدوات الصحية 

 ومقاوالتها

مستلزمات األدوات والصحية 

 والتمديدات
 (3مبدئياً ) مل + السياراتينظر في حجم الع

7 
األدوات الصحية 

 وصيانتها
 (3مبدئياً ) ينظر في حجم العمل 

8 
مواد الديكور 

 ومقاوالتها
 مستلزمات مواد الديكور

ينظر في حجم العمل + المخازن + 

 السيارات
 (3مبدئياً )

9 
مواد الديكور 

 ومستلزماتها
 (3مبدئياً ) ينظر في حجم العمل + المخازن 

10 
األصباغ 

 ومستلزماتها
 (3مبدئياً ) ينظر في حجم العمل + المخازن 



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 يشمل مستلزمات األصباغ األصباغ ومقاوالتها 11
ينظر في حجم العمل + المخازن + 

 السيارات
 (5مبدئياً )

 (4مبدئياً )  يشمل التركيب الزجاج والبراويز 12

13 
منتجات األلياف 

 الزجاجية

 هيشمل تركيب خزانات الميا

 وصيانتها

ينظر في حجم العمل + موقع 

تخزين الخزانات + الوكاالت + 

 السيارات 

 (5مبدئياً )

 احواض السباحة 14
يشمل تركيب وصيانة 

 أحواض السباحة

ينظر في حجم العمل + موقع ورش 

 الصيانة + موقع تخزين األحواض 
 (3مبدئياً )

  المظالت الواقية 15
+ ينظر في حجم العمل + المخازن 

 السيارات
 (4مبدئياً )

16 
الخيام الجاهزة 

 ولوازمها

جميع أنواع الخياطة 

 والطرابيل
 (4مبدئياً ) ينظر في المخازن 

17 
البيوت الجاهزة 

 ومقاوالتها

مكتب لمقاوالت البيوت 

 الجاهزة خشبية أو خرسانية

ينظر في العقود + المعدات  

 الخرسانية التصنيف إن وجد 
 (5مبدئياً )

18 
رسانة الجاهزة الخ

 ومقاوالتها

مكتب لمقاوالت الخرسانة 

 الجاهزة

ينظر في العقود + المعدات إن 

 وجدت + التصنيف + المساحة 
 (5مبدئياً )

19 
المواد العازلة 

 ومقاوالتها
 

ينظر في العقود وهي عادة ما تكون 

مكملة للعقد الرسمي كالعقود 

 الحكومية

 (4مبدئياً )



 دات البناءقطاع مواد البناء و مع

 مالحظات التوضيح النشاط م
التقدير المبدئي 

 للعمالة

20 
خزانات المياه 

 الجاهزة
 تشمل خزانات المياه وصيانتها

ينظر في الوكاالت + المخازن 

 + المعدات + حجم العمل
 (5مبدئياً )

21 
بيع واستيراد 

 الصلبوخ

المطللوب في حالة تغير النشاط 

إلى النشاط المذكور بإحضار 

 100.000هادة رصيد ش

 50.000وضمان بنكي 

ينظر في البيانات الجمركية + 

أماكن التخزين وأن كان موزع 

 معتمد + السيارات 

 (5مبدئياً )

22 
أجهزة معالجة 

 المياه

بيع ا ألجهزة الخاصة بمعالجة 

مياه البحر أو الصرف الصحي 

 أو أية مياه أخرى

ينظر في الوكاالت + البيانات 

 ماكن تخزين الموادالجمركية + أ
 (5مبدئياً )

 اللوحات اإلرشادية 23
جميع أنواع اللوحات اإلرشادية 

ما عدا عمل األختام وشعار 

 الدولة

ينظر في العقود + ورش 

 العمل+ السيارات
 (5مبدئياً )

24 

المنتجات 

البالستيكية 

 والورقية

منتجات النايلوم والورق 

 والبالستيك

 ةينظر في تبعية الترخيص )حرف

/ منشاة( + حجم العمل + 

 السيارات

( 4مبدئياً )

 للحرفة

25 
المواد الحافظة 

 للبيئة ومقاوالتها

كافة المواد الخاصة لمعالجة 

زحف الرمال ومنع تاكل التربة 

وتثبيتها والتحكم في الغبار 

وكذلك المواد الخصوصية لهذه 

 األغراض

 (4مبدئياً ) 

26 

المجسمات 

المصغرة 

 ومستلزماتها

يز عمل المجسمات تجه

الصغيرة للمشروعات العقارية 

 من كرتون وفلين ولوازمها

المساحة + ورش العمل  + حجم 

 العمل
 (4مبدئياً )

 

 

 



 قطاع األثاث واألجهزة

 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

1 
األثاث 

 والمفروشات

االثاث المنزلي والمكتبي 

والسجاد والستائر واالسفنج 

 االكسسوارات المنزليةو

ينظر في المساحة + حجم العمل 

 + السيارات + المخازن
 (5مبدئيا )

2 
التحف والقطع 

 األثرية
 (3مبدئيا ) ينظر في المساحة 

3 

األدوات 

واالواني 

 المنزلية

تشمل االواني الفخارية )تدمج 

 مع مواد وأدوات التنظيف(

ينظر في المساحة + حجم العمل  

 + المخازن 

(4دئيا )مب  

4 
المطابخ 

 الجاهزة
 الخشبية والمعدنية

ينظر في ورش العمل + 

 السيارات  + العقود + المساحة

(5مبدئيا )  

5 

أجهزة ومعدات 

الفنادق 

 والمطاعم

 
ينظر في مساحة المعارض + 

 الوكاالت  + حجم العمل

(4مبدئيا )  

6 
أجهزة 

 الكمبيوتر

تشمل التأجير والصيانة وقطع 

ماتها )يدمج مع الغيار ومستلز

 طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر(

ينظر في حجم العمل  + المساحة 

 + ورش الصيانة  + الوكاالت
 (3مبدئيا )

7 
أجهزة معدات 

 التصوير

مكائن التصوير وصيانتها 

 ومستلزماتها وقطع الغيار

ينظر في حجم العمل  + المساحة 

 + ورش الصيانة  + الوكاالت
 (3مبدئيا )

8 

تكييف أجهزة ال

والتبريد 

 ومقاوالتها

التكييف المركزي والوحدات 

 والتبريد وقطع الغيار وصيانتها

النظر في العقود + الورش + 

أماكن تخزين قطع الغيار + 

التصنيف بجلنة المناقصات 

 المركزية + السيارات 

 (3مبدئيا )



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

9 
أجهزة وأدوات 

 ومعدات علمية

األجهزة المختبرية والطبية 

معية وقطع والبصرية والس

 الغيار

النظر في العقود + البيانات 

الجمركية + الوكاالت + اماكن 

 التخزين

 (3مبدئيا )

10 

األجهزة 

الكهربائية 

 واإللكترونية

يشمل المعلقات والهواتف 

 ومستلزماتها وقطع الغيار

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة

(4مبدئيا )  

11 

ية أجهزة كهربائ

وإلكترونية 

 وتصليحها

 

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة  + التصنيف

(4مبدئيا )  

12 

أجهزة التكييف 

والتبريد 

 وصيانتها

 

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة

(4مبدئيا )  

13 

مكائن الخياطة 

وأنظمة 

 االتصاالت 

 (3مبدئيا )  خياطةيدمج مع لوازم ال

 يشمل التأجير وبيع مستلزماتها الهواتف 14

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة

 (3مبدئيا )

15 
مواد وأنظمة 

 االتصاالت

يشمل أعمال التركيب 

 والصيانة

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة

 (3مبدئيا )

16 

 األجهزة

الالسلكية 

 وصيانتها

 

حجم العمل+ الوكاالت + 

السيارات  +المخازن + ورش 

 الصيانة

 (3مبدئيا )

 



 

 قطاع اإلعالم والتسلية

 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 مكتبة 1

الكتب والصحف واللوازم المدرسية 

وتصوير المستندات واألشرطة التعليمية 

ات المكتبية وألعاب والميداليات واألدو

األطفال التنفيذية والتعليمية )يدمج النشاط 

مع مطبوعات مرئية او االثنين معاً بعد أخذ 

موافقة وزارة اإلعالم لإلجراءات التالية: 

 إصدار تغيير النشاط إلى مكتبة

المساحة + الوكاالت 

+ المخازن + 

 السيارات + العقود

 (3مبدئيا )

2 

القرطاسية 

واألدوات 

 كتبيةالم

الصحف واللوازم المدرسية وتصوير 

المستندات والميداليات واألدوات المكتبية 

)يدمج النشاط مع مطبوعات صوتية او 

مطبوعات مرئية او اإلثنين معا مع أخذ 

 موافقة اإلعالم(

المساحة + الوكاالت 

+ المخازن + 

 السيارات + العقود

(3مبدئيا )  

3 
مطبوعات 

 صوتية
 المساحة 

(3مبدئيا )  

 انتاج فني 4
يشمل برامج اإلذاعة والتلفزيون والسينما 

 والمسرح

العقود + المساحة + 

 التجهيزات

(5مبدئيا )  

5 
االالت 

 الموسيقية
 المساحة + الورشة يشمل التصليح وقطع الغيار

(3مبدئيا )  

6 
المستلزمات 

 الرياضية

المالبس واألدوات الرياضية ومعدات 

 ولوازمهاالصيد البحرية والفروسية 

ينظر في المساحة + 

 حجم العمل+ الوكاالت

(4مبدئيا )  

7 
أسلحة ذخائر 

 وصيانتها
 

المساحة + الوكاالت 

 + العقود  + الورشة

(3مبدئيا )  



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

8 
لعب أدوات 

 االطفال

يشمل الدرجات الهوائية وألعاب األطفال 

 اإللكترونية

المساحة + الورشة + 

 المخازن

(3مبدئيا )  

9 
ألعاب تسلية 

 لصغارا
 

المساحة +ساعات 

 العمل + التجهيزات 

(5مبدئيا )  

10 
ألعاب تسلية 

 الكبار

ألعاب البولينغ والبلياردو وغيرها من 

 األلعاب المقتصرة على ألعاب الكبار فقط

المساحة +ساعات 

 العمل + التجهيزات

(5مبدئيا )  

11 
انتاج فني 

 مسرحي 

موافقة المجلس الوطني للثقافة والفنون 

اب )يدمج مع انتاج فني او نشر و واالد

توزيع او دعاية و إعالن و أي أنشطة 

 أخرى(

العقود + المساحة  + 

 التجهيزات

(5مبدئيا )  

12 
طبع وتوزيع 

 برامج كمبيوتر
 يدمج مع اجهزة الكمبيوتر

العقود + المساحة + 

 السيارات 

(5مبدئيا )  

 

  



 قطاع المنسوجات و الكماليات

 حظاتمال التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 يشمل لوازم الخطاية والكلف األقمشة 1
المساحة + الوكاالت  

 +المخازن + السيارات
 (4مبدئياً )

2 
المالبس 

 الجاهزة
 كافة أنواع المالبس ولوازمها

المساحة + الوكاالت  

 +المخازن + السيارات
(4مبدئياً )  

3 
البطانيات 

 والشراشف

، المناشف، قطع المفارش، المراتب 

 السجاد الصغير واكسسواراتها

المساحة + الوكاالت  

 +المخازن + السيارات
(4مبدئياً )  

 يشمل الكلف لوازم الخياطة 4
المساحة + الوكاالت  

 +المخازن + السيارات
(3مبدئياً )  

5 
البشوت وعبي 

 السيدات
(3مبدئياً ) المساحة + معدات الخياطة يشمل خياطة البشوت والعبي  

6 

أدوات الزينة 

والجوهرات 

 التقليدية

 
المساحة + الوكاالت  + 

 الورشة
(3مبدئياً )  

7 
العطور ومواد 

 وأدوات التجميل
 

المساحة +الوكاالت  + 

 المخازن
(3مبدئياً )  

8 
المجوهرات 

 الذهبية

يشمل الفضية واألحجار الكريمة 

 والساعات الثمينة

المساحة + الوكاالت  + 

 الورشة
 ً (3) مبدئيا  

9 
األحذية 

 والحقائب

األحذية والشنط اليدوية وحقائب السفر 

 والصناديق

المساحة + الوكاالت  + 

 المخازن
(3مبدئياً )  

10 
الهدايا 

 والكماليات

يشمل المسابيح ، الميداليات، 

المصنوعات الجلدية، االقالم، 

 االكسسوارات وأدوات الصياغة

المساحة + الوكاالت  + 

 المخازن
 ً (3) مبدئيا  



11 
الساعات 

 وتصليحها
 

المساحة + الوكاالت  + 

 الورشة
(2مبدئياً )  

12 

منتجات 

األسكافي 

ولوازمها 

 )خرازه(

بيع وتصليح المنتجات الجلدية من 

 سروج وبراقع الطيور ومستلزماتها.
(3مبدئياً ) المساحة + الورشة  

13 
مالبس جاهزة 

 للسيدات
 

المساحة + الوكاالت  + 

 المخازن
(3ياً )مبدئ  

14 
مالبس جاهزة 

 للرجال
 

المساحة + الوكاالت  + 

 المخازن
(3مبدئياً )  

15 
مالبس جاهزة 

 الألطفال
 

المساحة + الوكاالت  + 

 المخازن
(3مبدئياً )  

 

  



 قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية

 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

 (3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + التجهيزات لمبردةاللحوم الطازجة وا اللحوم 1

(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + التجهيزات الدجاج والطيور والبيض الطازج الدواجن والبيض 2  

 األسماك 3
المنتجات البحرية الطازجة و المبردة 

 والمجمدة
(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + التجهيزات  

(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + المخازن المواد الغذائية المعلبة والمغلفة ئيةالمواد الغذا 4  

(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + المخازن الخضار والفواكه الطازجة الخضار والفواكه 5  

6 
األجبان واأللبان 

 والمخلالت

مشتقات الحليب والدهون والعسل 

 وجميع أنواع المخلالت
(3مبدئيا  ) سيارات  + المخازنالمساحة + ال  

7 
مطحنة ومكسرات 

 وحلويات جافة

يشمل البهارات ، البن، المرطبات، 

 المعلبة والسجائر
(3مبدئيا  ) المساحة + التجهيزات  

(3مبدئيا  ) ينظر في المساحة وحجم العمل المتاجرة بالمواشي عن طريق )مكتب( المواشي 8  

 األعالف 9
طيور جميع أنواع األعالف لل

 والحيوانات
(3مبدئيا  ) ينظر في المساحة وحجم العمل  

 الطبيعية والصناعية ومستلزماتها الزهور والنباتات 10
المساحة + السيارات  + البيانات 

 الجمركية
(3مبدئيا  )  

11 
الطيور وأسماك 

 الزينة
(3مبدئيا  ) ينظر في المساحة وحجم العمل يشمل األقفاص ومستلزماتها  

12 
ائر والتبغ السج

 ومستلزماتها
(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + المخازن يشمل جميع لوازم التدخين  

(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + المخازن  الفحم 13  

(3مبدئيا  ) المساحة  العطارة 14  

  التمور 15
المساحة + السيارات  + المخازن + 

 الوكاالت
(3مبدئيا  )  



 مالحظات التوضيح النشاط م

التقدير 

المبدئي 

 للعمالة

16 
 النحل والعسل

 ومستلزماتها
(3مبدئيا  ) المساحة + السيارات  + المخازن   

(3مبدئيا  ) المساحة + التجهيزات  الحيوانات األليفة 17  

 محمصة بن 18
يقتصر على أنه واحدة بداخل المحل 

 للتحميص
(3مبدئيا  ) المساحة + التجهيزات  

19 
تجمع الزيوت 

 النباتية والغذائية
(3يا  )مبدئ المساحة + التجهيزات   

20 
المنتجات الغذائية 

 والنباتية الصحية
(3مبدئيا  ) المساحة + التجهيزات   

21 
استزراع وتربية 

 األسماك والروبيان
(3مبدئيا  ) المساحة + التجهيزات   

 

  



 قطاع الوجبات الغذائية

 مالحظات التوضيح النشاط م
 التقدير المبدئي

 للعمالة

 مطعم 1
المأكوالت  تحضير وتقديم جميع انواع

 والحلويات والمرطبات

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

  مقهى 2
المساحة + الحجم العمل + التجهيزات  + 

 الساعات العمل
 (3مبدئياً )

 مطعم ومقهى 3
السندويشات ، الفطائر المعجنات، الحلويات، 

 لددجاج المشويالمرطبات، النخي والباجالء، ا

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

 مأكوالت خفيفة 4
فرن إلعداد وبيع المعجنات والفطائر 

 والحلويات والبوظة

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

5 
مخبز )فرن( حلويات 

 ومعجنات

ر وتقديم جميع المأكوالت البحرية تحضي

 والمرطبات

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

6 
مطعم أسماك مشوية 

 ومقلية وطازجة

العصير الطازج ، البوظه ، المشروبات 

 الساخنة والباردة

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

 المرطبات 7
تحضير الوجبات الغذائية عن طريق المطبخ 

 المركزي

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

8 
تحضير الوجبات 

 الغذائية الجاهزة
 بيع المعجنات والحلويات والفطائر والبوظة

المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 + ساعات العمل  التجهيزات
 (3مبدئياً )

  حلويات ومعجنات 9
المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

  حلويات 10
المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 التجهيزات  + ساعات العمل
 (3مبدئياً )

  مأكوالت بحرية 11
المساحة + السيارات + حجم العمل + 

 يزات  + ساعات العملالتجه
 (3مبدئياً )

 

  



 قطاع التسويق و الصيرفة و الفنادق

 مالحظات التوضيح النشاط م
 التقدير المبدئي

 للعمالة

1 
استيراد وتصدير ووكيل 

 بالعمولة
 (4مبدئياً ) السيارات  + المخازن + البيانات الجمركية 

2 
األراضي والعقارات إيجار 

 واستئجار
ً  المساحة   (4) مبدئيا

 (4مبدئياً ) المساحة بيع وشراء العملة بالسوق المحلي الصيرفة 3

 (5مبدئياً ) المساحة + السيارات + المخازن  سوق مركزي 4

5 
سوق مركزي لغير المواد 

 الغذائية
 (5مبدئياً ) المساحة + السيارات + المخازن 

 (3مبدئياً ) المساحة + التجهيزات سوق مركزي مصغر بقاله 6

 (3مبدئياً ) المساحة + التجهيزات المواد الغذائية و  المعلب والسندويشات مقصف 7

 (5مبدئياً ) المساحة توزيع المواد الغذائية بالبطاقة التموينية توزيع مواد التموين 8

 (5مبدئياً ) المساحة + التجهيزات  شقق فندقية 9

 (4مبدئياً ) المساحة + الوكاالت  وكيل بالعمولة 10

 شراء النفط الخام ومشتقاته 11
على ان تكون المتاجرة بالنفط الخام 

 ومشتقاته خارج الكويت فقط

المساحة + التجهيزات + وسائل النقل  + 

 العقود
 (4مبدئياً )

 (10مبدئياً ) المساحة + التجهيزات + تقييم الفندق  فندق 12

13 
استيراد األدوية والمستلزمات 

 الطبية
 عن طريق مكتبمزاولة النشاط 

المساحة  + المخازن + الوكاالت + 

 السيارات + العقود
 (5مبدئياً )

 (5مبدئياً ) المساحة + حجم العمل  سوق لوازم العائلة 14

  تجارة عامة 15
ينظر في البيانات الجمركية + الوكاالت + 

 حجم التوزيع + السيارات + المخازن
 (3مبدئياً )

  بيع بالجملة 16
المخازن + الوكاالت   المساحة +

 +السيارات + العقود
 (5مبدئياً )

 

  


