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الئحة تنظيم تقدير االحتياج
ألنشطة أصحاب األعمال في القطاع األهلي
بصـدور قانـون رقـم  109لسـنة  2013فـي شـأن الهيئـة العامـة للقـوى العاملـة تتولـى
الهيئـة االختصاصـات املقـررة للـوزارة فـي القوانين رقـم ( )28لسـنة  1969و رقـم ()6

لسـنة  2010املشـار إليهمـا ،ولهـا علـى وجـه األخـص ومنهـا إصداراللوائـح اخلاصـة
بقواعـد وإجـراءات منـح اإلذن بالعمـل .وتقديـر االحتيـاج العمالـي وكيفيـة انتقـال
العمالـة مـن صاحـب عمـل آلخـر.
ـاء علـى االختصـاص املذكـور مت إصـدار القـرار اإلداري رقـم ( )583لسـنة 2016
و بن ً

بشـأن إعـداد قواعـد وأسـس الئحـة تنظيـم تقديـر االحتيـاج ألنشـطة أصحـاب األعمال
فـي القطـاع األهلـي حيـث تضمـن القـرار التالـي:
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أو ًال :اختصاص إدارة تقدير االحتياج و الوحدات التابعة
لها في المحافظات.
• تختص اإلدارة
 1.1مراقبة وحدات تقدير االحتياج باحملافظات للتحقق من التزامها بأحكام هذه الالئحة.
 2.2إبداء الرأي فيما يحال إليها من وحدات تقدير االحتياج.
 3.3اعتماد مذكرات تقدير االحتياج الواردة من الوحدات التابعة لها.
• تختص وحدات تقدير االحتياج باحملافظات
 1.1تلقى طلبات تقدير اإلحتياج من صاحب العمل أو املخول بالتوقيع أو املندوب املعتمد.
 2.2تسجيل طلبات تقدير اإلحتياج بالسجالت املعدة لذلك.
 3.3تكليف أحد مفتشى الوحدة باالنتقال إلى مقر املنشأة إلجراء املعاينة ميدانيا واعداد تقرير
بذلك.
 4.4إقتراح وإعتماد األعداد املقدره في العماله.
 5.5رفــع مذكــرات تقديــر اإلحتيــاج إلــى إدارة تقديــر اإلحتيــاج إلعتمادهــا طبق ـ ًا ألحــكام مــواد
القــرار اإلداري رقــم (.)2016/583

ثاني ًا :تقديم طلب تقدير اإلحتياج من العمالة الوافدة
يتقــدم صاحــب العمــل بنمــوذج طلــب تقديــر االحتيــاج موقعــا مــن املفــوض بالتوقيــع عنــه مرفقــا بــه
املســتندات التاليــة :
 1.1صورة من الترخيص.
 2.2صورة حديثة من شهادة املعلومات املدنية.
 3.3صورة من عقد اإليجار للمنشأة.
 4.4إيصال إيجار حديث.
 5.5صوره من إعتماد التوقيع.
ولوحدة تقدير االحتياج املختصة طلب أية مستندات أخرى من صاحب العمل أو من يفوضه.
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ثالث ًا :قواعد وأسس تقدير االحتياج ألنشطة أصحاب األعمال
في القطاع األهلي و النفطي.
 1.1تقــوم الوحــدة املختصــة فــي حــال طلــب صاحــب العمــل أو مــن يفوضــه بزيــادة تقديــر إحتيــاج
املنشــأة التجاريــة عــن العــدد املقــرر لهــا بدليــل األنشــطة التجاريــة واحلرفيــة املرفــق  ،باإلنتقــال
إليهــا إلعــداد تقريــر للعمالــة بشــأن الطلــب املقــدم متضمنــا املســتندات الالزمــة التــي تبــن
حجــم النشــاط التجــاري ومــدى اســتحقاقه للزيــادة طبقــا للمعاييــر احملــددة باجلــدول رقــم
( )2املرفــق بهــذه الالئحــة  ،ويســرى هــذا احلكــم علــى طلــب صاحــب العمــل أو مــن يفوضــه
جتديــد تقديــر اإلحتيــاج.
 2.2يتــم صــرف عــدد العمالــة احملــدد بدليــل األنشــطة التجاريــة واحلرفيــة احملــدد باجلــدول رقــم
( )1مــن هــذه الالئحــة عنــد التقديــر األولــي للتراخيــص اجلديــدة ودون إجــراء تفتيــش عليهــا.
 3.3يتــم صــرف عــدد ( )3عمالــة فقــط جلميــع األنشــطة غيــر الــواردة بدليــل األنشــطة التجاريــة
واحلرفيــة املرفقــة بهــذه الالئحــة مــع مراعــاة حكــم املــادة رقــم  5منهــا.
 4.4تلتــزم وحــدة االحتيــاج املختصــة بإجــراء التفتيــش خــال مــدة ال تزيــد عــن ( )90يومــا مــن
تاريــخ صــرف عــدد العمالــة احملــددة بالتقريــر األولــى وذلــك للتحقــق مــن أن املنشــأة قائمــة
وتــزاول نشــاطها بــذات العنــوان املرخــص بــه.
 5.5تقــوم إدارة تقديــر االحتيــاج ووحداتهــا باحملافظــات بصفــة دوريــة بالتفتيــش علــى املنشــآت
للتحقــق مــن أن عــدد العمالــة املقــدرة لهــا ســابقا يتناســب مــع حجــم العمــل لديهــا  ،ولهــا فــي
ســبيل ذلــك تعديــل تقديــر االحتيــاج حســب مــا ورد بتقريــر التفتيــش و املســتندات املرفقــة.
 6.6فــي حــال جتــاوز عــدد العمالــة املقــدرة علــى الترخيــص بعــدد ( )50عامــا فإنــه وبعــد موافقــة
الوحــدة علــى الزيــادة واســتكمال اإلجــراءات أن يتــم رفــع مذكــرة بهــا إلــى مديــر إدارة تقديــر
االحتيــاج العتمادهــا.
 7.7يقــوم قســم العمالــة املقــدرة بوحــدات تقديــر االحتيــاج بتســجيل عــدد العمالــة احملــدد بالكشــف
الــوارد مــن اجلهــات املختصــة بتقديــر اإلحتيــاج لألنشــطة التــي ال يخضــع تقديرهــا إلدارة
تقديــر االحتيــاج  ،ولــإدارة املذكــورة صالحيــة تخفيــض األعــداد املقــدرة لهــذه األنشــطة.
 8.8يستثنى من تطبيق أحكام هذه الالئحة أصحاب العمل املرتبطني بعقود مع جهات حكومية.
 9.9تراعــى إدارة تقديــر اإلحتيــاج ووحداتهــا باحملافظــات عنــد تقديــر احتيــاج أصحــاب العمــل مــن
العمالــة البيانــات الــواردة فــي تقريــر املفتــش واملســتندات التــي مــن شــأنها إثبــات حجــم العمــل
وإســتمرار يتــه.
 1010يتولــى قطــاع اإلســتقدام واإلســتخدام إعــداد مذكــرة للمديــر العــام للهيئــة العامــة للقــوى
العاملــه إلعتمادهــا بإضافــة أنشــطة جديــدة بدليــل األنشــطة التجاريــة.
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جـدول رقــم 1

 - 1قطاع خدمات األعمال التجارية
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

نقل ركاب خارجي

خمسة

2

النقل البحري

خمسة

3

النقل املائي البحري والساحلي للركاب

خمسة

4

تفريغ وحتميل السفن

خمسة

5

متوين البواخر والسفن

خمسة

6

السياحة والسفر

خمسة

7

الشحن اجلوي

خمسة

8

الشحن البحري

خمسة

9

الوساطة البحرية

خمسة

 10وكاالت النقل والشحن البحري

خمسة

 11خدمات الطيران

خمسة

 12اخلدمات االرضية والفنية خلدمات الطيران

خمسة

 13حتميل وتفريغ البضائغ وامتعة الركاب

خمسة

 14شحن وتفريغ امتعة الركاب

خمسة

 15املالحة واإلرشاد اجلوي

خمسة

 16التخزين في املوانى واملناطق اجلمركية أو احلره

خمسة

 17دعاية وإعالن

خمسة

 18دعاية وتنسيق

خمسة

 19نشر وتوزيع

خمسة
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جـدول رقــم 1

قطاع خدمات األعمال التجارية
م

النشاط

التقدير األولي للعمالة

 20إصدار تصاريح السفر البرية وإجازات املرور الدولية

خمسة

 21السكراب

خمسة

 22نقل احليوانات

خمسة

 23تأجير وخدمات نظم املعلومات والكمبيوتر

خمسة

 24خدمة التراسل الصوتي

خمسة

 25خدمة اإلتصاالت الدولية

خمسة

 26خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة

خمسة

 27نقل مواد ثمينة

خمسة

 28حراسة املنشآت

خمسة

 29احلراسة والتفتيش عن طريق الكالب

خمسة

 30خطوط الطيران الدولي (بيع مباشر)

خمسة

 31مكتب إدارة خطوط الطيران

خمسة

 32وكالة عن طيران دولي

خمسة

 33موزع أنظمة احلجز اآللي لتذاكر السفر

خمسة

 34توصيل طلبات استهالكية

ث ــالث ــة

 35بحوث السوق واستطالت الرأي العام

خمسة

 36تقدمي خدمات املساعدة للزوار

خمسة

 37عرض وبيع وشراء االفالم السينمائية

خمسة

 38مركز اتصال

خمسة
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جـدول رقــم 1

قطاع خدمات األعمال التجارية
م

النشاط

التقدير األولي للعمالة

 39نقل وتوزيع الغاز والوقود

خمسة

 40وساطة التأمني (التأمينات العامة)

خمسة

 41وساطة التأمني الصحي واحلياة

ث ــالث ــة

 42وساطة جميع اعمال التأمني

خمسة

 43وساطة تأمني وكيل حصري

خمسة

 44وساطة إعادة التأمني

خمسة

 45إدارة مطالبات التأمني الصحي

خمسة

 46تقدمي اخلدمات اللوجستية

خمسة

 47بطاقات الدفع املسبق االلكترونية

خمسة

 48إصدار الكروت املمغنطة

خمسة

 49خدمات بيئية

خمسة

 50نقل مواد كيماوية

خمسة

 51خدمات القوارب والوسائط البحرية

خمسة

 52فتح اجلامعات األهلية فقط

خمسة

 53املسح والتفتيش على اآلالت واملعدات الصناعية والبحرية

خمسة

 54إعادة بث

خمسة

 55نقل املياه العذبة

خمسة

 56بيع وشراء النفط اخلام ومشتقاته

خمسة

 57جامعة خاصة

خمسة
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جـدول رقــم 1

قطاع خدمات األعمال التجارية
م

النشاط

التقدير األولي للعمالة

 58تدريب الكالب

خمسة

 59اجناز ومتابعة إجراءات التأشيرات والتصديقات للسفارات

خمسة

 60تدريب الكوادر الطبية

خمسة

 61مركز تدريب علوم الطيران

خمسة

 62فتح معاهد التدريب في مجال الصحة والسالمة والبيئة

خمسة

 63وكيل ناقل جوي  -بيع مباشر

خمسة

 64مكتب إلدارة اعمال السياحة والسفر

خمسة

 65حجر وبيع تذاكر وسائط النقل البحري

خمسة

 66تقدمي خدمات احلجز االلي ملكاتب السياحة والسفر

خمسة

 67اسعاف جتاري بري

خمسة

 68اسعاف جتاري بحري

خمسة

 69اسعاف جوي

خمسة

 70مكتب سفريات خاص بتمثيل شركات الطيران

خمسة

 71فتح معاهد التدرب األهلية

خمسة

 72معهد تدريب أهلي

-

 73استالم وتوزيع الرسائل والطرود البريدية

خمسة

 74معهد للتدريبات االمنية

خمسة
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االحتياج ألنشطة أصحاب األعمال
في القطاع األهلي
جـدول رقــم 1

 - 2قطاع األمن والسالمة واللوازم الطبية
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

أدوات ومعدات األمن والسالمة

ث ــالث ــة

2

النظارات الطبية والشمسية

ث ــالث ــة

3

أجهزة ومستلزمات طبيه لذوي اإلحتياجات اخلاصة

ث ــالث ــة

4

أدوات ولوازم بيطرية

ث ــالث ــة

5

مستلزمات الطيارين املدنيني

ث ــالث ــة

6

صيدليه

أربـعــة

7

مواد كيماوية

ث ــالث ــة

8

أدوية بيطرية

ث ــالث ــة
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 - 3قطاع مكاتب المقاوالت
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

جتارة عامة ومقاوالت

ث ــالث ــة

2

مقاوالت عامة للمباني

ث ــالث ــة

3

مقاوالت الطرق واملجاري واجلسور

ث ــالث ــة

4

مقاوالت تنظيف املباني واملدن

ث ــالث ــة

5

مقاوالت احلفر والهدم

ث ــالث ــة

6

مقاوالت نقل النفايات واألنقاض

ث ــالث ــة

7

مقاوالت متديد خطوط الغاز

ث ــالث ــة

8

مقاوالت بحرية

ث ــالث ــة

9

مقاوالت مكافحة القوارض واآلفات

ث ــالث ــة

 10مقاوالت زراعية

ث ــالث ــة

 11مقاوالت اإلسفلت

ث ــالث ــة

 12مقاوالت مكافحة التلوث البيئي

ث ــالث ــة
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جـدول رقــم 1

 - 4قطاع المعدات واآلليات
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

بيع وشراء السيارات

ث ــالث ــة

2

اإلطارات

أربـعــة

3

أدوات زينة السيارات

أربـعــة

4

قطع غيار السيارات

أربـعــة

5

بيع وتصليح زجاج السيارات

أربـعــة

6

القوارب واألدوات البحرية

أربـعــة

7

معدات وآليات خفيفة وثقيلة

ث ــالث ــة

8

معدات وأدوات بحرية

أربـعــة

9

معدات وآليات مواد زراعية

أربـعــة

 10املصاعد والساللم الكهربائية ومقاوالتها
11

آالت ومعدات الطباعة ومستلزماتها

ث ــالث ــة
أربـعــة

 12املصاعد والساللم الكهربائية والصيانة

ث ــالث ــة

 13معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها

ينظر في حجم العمل

 14معدات وأجهزة البترول

ينظر في حجم العمل

 15معدات الثروة احليوانية

ث ــالث ــة

 16أجهزة املالحة األرضية

ينظر في حجم العمل

 17معدات وأدوات القرطاسية

ث ــالث ــة

 18الدراجات ولوازمها

ث ــالث ــة

 19معدات وآالت صناعية

ث ــالث ــة

13

جـدول رقــم 1

 - 5قطاع مواد ومعدات البناء
م
1

2
3
4

5
6
7
8

9

10
11

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24

25
26

14

النشاط
مواد إنشائية
أدوات النجارة والبناء واحلدادة
األبواب والشبابيك اجلاهزة
األدوات الكهربائية ومقاوالتها
أدوات كهربائية وصيانتها
األدوات الصحية ومقاوالتها
األدوات الصحية وصيانتها
مواد الديكور ومقاوالتها
مواد الديكور ومستلزماتها
األصباغ ومستلزماتها
األصباغ ومقاوالتها
الزجاج والبراويز
منتجات األلياف الزجاجية
أحواض السباحة
املظالت الواقية
اخليام اجلاهزة ولوازمها
البيوت اجلاهزة ومقاوالتها
اخلرسانة اجلاهزة ومقاوالتها
املواد العازلة ومقاوالتها
خزانات املياه اجلاهزة
بيع واستيراد الصلبوخ
أجهزة معاجلة املياه
اللوحات اإلرشادية
املنتجات البالستيكية والورقية
املواد احلافظة للبيئة مقاوالتها
املجسمات املصغرة ومستلزماتها

التقدير األولي للعمالة
أربـ ـع ــة
ث ــالث ــة
أربـ ـع ــة
ث ــالث ــة
ث ــالث ــة
أربـ ـع ــة
ث ــالث ــة
ث ــالث ــة
ث ــالث ــة
ث ــالث ــة
خمسة
أربـ ـع ــة
خمسة
ث ــالث ــة
أربـ ـع ــة
أربـ ـع ــة
خمسة
خمسة
أربـ ـع ــة
خمسة
خمسة
خمسة
خمسة
أربـ ـع ــة
أربـ ـع ــة
أربـ ـع ــة

جـدول رقــم 1

 - 6قطاع األثاث واألجهزة
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

األثاث واملفروشات

خمسة

2

التحف والقطع األثرية

ث ــالث ــة

3

األدوات واألواني املنزلية

أربـ ـع ــة

4

املطابخ اجلاهزة

خمسة

5

أجهزة ومعدات الفنادق واملطاعم

أربـ ـع ــة

6

أجهزة الكمبيوتر

ث ــالث ــة

7

أجهزة ومعدات التصوير

ث ــالث ــة

8

أجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها

ث ــالث ــة

9

أجهزة وأدوات ومعدات علمية

ث ــالث ــة

 10أجهزة الكهربائية واإللكترونية

أربـ ـع ــة

 11أجهزة كهربائية وإلكترونية وتصليحها

أربـ ـع ــة

 12أجهزة كهربائية وإلكترونية وصيانتها

أربـ ـع ــة

 13مكائن اخلياطة وأنظمة اإلتصاالت

ث ــالث ــة

 14الهواتف

ث ــالث ــة

 15مواد وأنظمة اإلتصاالت

ث ــالث ــة

 16األجهزة الالسلكية وصيانتها

ث ــالث ــة

15

جـدول رقــم 1

 - 7قطاع اإلعالم والتسلية
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

مكتبة

ث ــالث ــة

2

القرطاسية واألدوات املكتبية

ث ــالث ــة

3

مطبوعات صوتية

ث ــالث ــة

4

إنتاج فني

خمسة

5

اآلالت املوسيقية

ث ــالث ــة

6

املستلزمات الرياضية

أربـ ـع ــة

7

أسلحة ذخائر الصيد وصيانتها

ث ــالث ــة

8

لعب وأدوات األطفال

ث ــالث ــة

9

ألعاب تسلية األطفال

خمسة

 10ألعاب تسلية الكبار

خمسة

 11إنتاج فني مسرحي

خمسة

 12طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر

ث ــالث ــة
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جـدول رقــم 1

 - 8قطاع المنسوجات والكماليات
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

األقمشة

أربـ ـع ــة

2

املالبس اجلاهزة

أربـ ـع ــة

3

البطانيات والشراشف

أربـ ـع ــة

4

لوازم اخلياطة

ث ــالث ــة

5

البشوت وعبي السيدات

ث ــالث ــة

6

أدوات الزينة واملجوهرات التقليدية

أربـ ـع ــة

7

العطور ومواد و أدوات التجميل

ث ــالث ــة

8

املجوهرات الذهبية

ث ــالث ــة

9

األحذية واحلقائب

ث ــالث ــة

 10الهدايا والكماليات

ث ــالث ــة

 11الساعات وتصليحها

أثنـ ــني

 12منتجات األسكافي ولوازمها (خرازة)

ث ــالث ــة

 13مالبس جاهزة للسيدات

ث ــالث ــة

 14مالبس جاهزة للرجال

ث ــالث ــة

 15مالبس ولوازم األطفال

ث ــالث ــة
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جـدول رقــم 1

 - 9قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

اللحوم

ث ــالث ــة

2

الدواجن والبيض

ث ــالث ــة

3

األسماك

ث ــالث ــة

4

املواد الغذائية

ث ــالث ــة

5

اخلضار والفواكة

ث ــالث ــة

6

األجبان واأللبان واملخلالت

ث ــالث ــة

7

مطحنه ومكسرات وحلويات جافه

ث ــالث ــة

8

املواشي

ث ــالث ــة

9

األعالف

ث ــالث ــة

 10الزهور والنباتات

ث ــالث ــة

 11الطيور وأسماك الزينه

ث ــالث ــة

 12السجائر والتبغ ومستلزماتها

ث ــالث ــة

 13الفحم

ث ــالث ــة

 14العطاره

ث ــالث ــة

 15التمور

ث ــالث ــة

 16النحل والعسل ومستلزماتها

ث ــالث ــة

 17احليوانات األليفة

ث ــالث ــة

 18محمصة بن

ث ــالث ــة

 19جتمع الزيوت النباتية والغذائية

ث ــالث ــة

 20املنتجات الغذائية والنباتية الصحية

ث ــالث ــة

 21إستزراع وتربة األسماك والروبيان

ث ــالث ــة
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جـدول رقــم 1

 - 10قطاع الوجبات الغذائية
النشاط

م

التقدير األولي للعمالة

1

مطعم

ث ــالث ــة

2

مقهى

ث ــالث ــة

3

مطعم ومقهى

خمسة

4

مأكوالت خفيفة

ث ــالث ــة

5

مخبز (فرن) حلويات ومعجنات

ث ــالث ــة

6

مطعم أسماك مشويه ومقليه طازجة

ث ــالث ــة

7

املرطبات

ث ــالث ــة

8

حتضير الوجبات الغذائية اجلاهزة

ث ــالث ــة

9

حلويات ومعجنات

ث ــالث ــة

 10حلويات

ث ــالث ــة

 11مأكوالت بحرية

ث ــالث ــة

19

جـدول رقــم 1

 - 11قطاع التسويق والصيرفة والفنادق
التقدير األولي للعمالة

م

النشاط

1

إستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة

أربـ ـع ــة

2

األراضي والعقارات إيجار وإستئجار

أربـ ـع ــة

3

الصيرفة

أربـ ـع ــة

4

سوق مركزي

خمسة

5

سوق مركزي لغير املواد الغذائية

خمسة

6

بقالة

ث ــالث ــة

7

مقصف

ث ــالث ــة

8

توزيع مواد التموين

خمسة

9

شقق فندقية

خمسة

 10وكيل بالعمولة

أربـ ـع ــة

 11شراء النفط اخلام ومشتقاته

أربـ ـع ــة

 12فندق

عـش ــرة

 13إستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

خمسة

 14سوق لوازم العائلة

خمسة

 15جتاره عامة

ث ــالث ــة

 16بيع باجلمله

خمسة

20

جـدول رقــم 2

 - 1قطاع خدمات األعمال التجارية
م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

 1نقل ركاب خارجي

يشترط كتاب وزارة املواصالت.
ينظر بكشف  RJالسيارات (نقل).

 2النقل البحري

يشترط كتاب وزارة املواصالت  -الداخلية.
ينظر في السفن والبواخر والعقود املبرمة.

النقل املائي البحري
 3والساحلي للركاب

يشترط كتاب وزاري (الداخلية  -املواصالت).
ينظر في السفن واملراكب.

 4تفريغ وحتميل السفن

يشترط كتاب وزارة املواصالت (اإلدارة العامة للموانئ).
بيان باألعمال داخل امليناء.

 5متوين البواخر والسفن

ينظر في كتاب وزارة املواصالت (اإلدارة العامة للموانئ).

 6السياحة والسفر

يشترط موافقة الطيران املدني.
مكاتب حجوزات الطيران  -العقود  -املساحة.

 7الشحن اجلوي

يشترط موافقة الطيران املدني.
يشمل جميع أنواع البضائع والرسائل والطرود والطائرات.
كشف  RJسيارات (اإلدارة العامة للمرور).

 8الشحن البحري

يشترط موافقة وزارة املواصالت ملن ميلك سفن وبواخر.
كشف  RJسيارات (اإلدارة العامة للمرور).

 9الوساطة البحرية

ينظر في حجم العمل.
يشمل جميع أنواع البضائع  -ملكية السفن  -املراسالت.

وكاالت النقل والشحن
 10البحري

ينظر في البيانات اجلمركية وحجم العمل.
يشترط موافقة وزارة املواصالت ملن ميلك سفن وبواخر -
جتهيزات املكان .

 11خدمات الطيران

يشمل كل ما يتصل بالطيران (خدمات فنية  -إدارية).
يشترط موافقة الطيران املدني.
جتهيزات املكان .

21

م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

اخلدمات االرضية والفنية
 12خلدمات الطيران

يشمل اخلدمات األرضية والدعم اللوجستي واخلدمي
وسحب الطائرات واإلرشاد والدليل.
يشترط موافقة الطيران املدني.

حتميل وتفريغ البضائغ
 13وامتعة الركاب

يشترط موافقة الطيران املدني.
يشمل إستخدام بعض املعدات والسيارات اخلاصة.

 14شحن وتفريغ امتعة الركاب

-------------------

 15املالحة واإلرشاد اجلوي

يشترط موافقة الطيران املدني.
يشمل سحب الطائرات والدليل األرضي.

التخزين في املوانى واملناطق يشترط موافقة إدارة املوانئ  -الطيران املدني اجلمارك.
ينظر وجود عقد استغالل مساحة.
 16اجلمركية أو احلره
 17دعاية وإعالن

ينظر في العقود والفواتير مع الغير.
ينظر في مساحة املكتب.
جتهيزات املكان.

 18دعاية وتنسيق

ينظر في مساحة املكتب.
ينظر في العقود والفواتير مع الغير.

 19نشر وتوزيع

ينظر في العقود والفواتير مع الغير.
ينظر في مساحة املكتب.

يشترط موافقة الداخلية.
إصدار تصاريح السفر البرية
ينظر في مساحة.
 20وإجازات املرور الدولية
ينظر في سجالت الشركة.
 21السكراب

يشترط شهادة تخصيص من الهيئة العامة للصناعة أو كتاب
استغالل مساحة من شركة اجيلتي (اخلدمات العمومية).
ينظر في مساحة.

 22نقل احليوانات

يشترط موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة  -الداخلية
 املواصالت.يشمل استغالل مكان واستعمال سيارات وجتهيزات خاصة.

22

م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

تأجير وخدمات نظم
 23املعلومات والكمبيوتر

يشترط موافقة وزارة املواصالت .
ينظر في املساحة.

 24خدمة التراسل الصوتي

يشترط موافقة وزارة املواصالت.
ينظر في مساحة املكتب وحجم العمل.
التجهيزات.

 25خدمة اإلتصاالت الدولية

يشرط موافقة وزارة املواصالت.
ينظر في حجم الكبائن ومساحة املكان.

خدمات ذوي االحتياجات
 26اخلاصة

اليشمل املدارس.
ينظر في املكان ومساحته وجتهيزاته.
يشمل كافة األعمال املقدمة للمعاقني وذوي األحتياجات اخلاصة.

 27نقل مواد ثمينة

يشترط موافقة وزارة الداخلية.
يشترط وجود سيارات خاصة بذلك.
ينظر في العقود املبرمة مع الغير.

 28حراسة املنشآت

يشترط موافقة وزارة الداخلية.
ينظر في العقود مع الغير.
املعدات والسيارات.

يشترط موافقة وزارة الداخلية  -الهيئة العامة لشؤون
احلراسة والتفتيش عن طريق الزراعة (شهادة مختص).
يشترط جتهيز مكان ذو اقفاص حديدية.
 29الكالب
ينظر في املان ومساحته وجتهيزاته
خطوط الطيران الدولي (بيع يشترط موافقة الطيران املدني.
يشمل مكاتب حجوزات الطيران والسفر (األجنبية؟)
 30مباشر)
يشترط موافقة الطيران املدني.
 31مكتب إدارة خطوط الطيران ينظر باملساحة  -التجهيز.
يشمل حجوزات التذاكر والطيران.
 32وكالة عن طيران دولي

يشترط موافقة الطيران املدني.
ينظر في املساحة.
يشترط وجود عقد وكالة من املصدر.
23

م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

موزع أنظمة احلجز اآللي
 33لتذاكر السفر

يشترط موافقة الطيران املدني.
ينظر في املساحة وحجم العمل.

 34توصيل طلبات استهالكية

ينظر في كشف  RJسيارات (خصوصي  -خاص) ال يشمل
سيارات النقل.
يشترط وجود سيارات قبل التقدير.

بحوث السوق واستطالت
 35الرأي العام

يشترط موافقة وزارة اإلعالم

تقدمي خدمات املساعدة
 36للزوار

ينظر في مساحته واملكان.
ميكن دمج هذا النشاط مع مكاتب السياحة والسفر.

عرض وبيع وشراء االفالم
 37السينمائية

ينظر في مساحة املكان.
يشترط موافقة وزارة اإلعالم.

 38مركز اتصال

ينظر في مساحة املكان.
يشترط موافقة وزارة املواصالت.

 39نقل وتوزيع الغاز والوقود

يشترط موافقة  -كتاب نفط الكويت  -املواصالت  -الداخلية.
يشترط وجود كشف ( RJصهريج).

وساطة التأمني
( 40التأمينات العامة)

يشترط موافقة إدارة التأمني.
ينظر في مساحة املكتب والعقود.

وساطة التأمني الصحي
 41واحلياة

يشترط موافقة إدارة التأمني.
ينظر في مساحة املكتب والعقود.

يشترط موافقة إدارة التأمني.
 42وساطة جميع اعمال التأمني
ينظر في مساحة املكتب والعقود.
 43وساطة تأمني وكيل حصري

يشترط موافقة إدارة التأمني.
ينظر في مساحة املكتب والعقود.

 44وساطة إعادة التأمني

يشترط موافقة إدارة التأمني.
ينظر في مساحة املكتب والعقود.

24

م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

إدارة مطالبات التأمني
 45الصحي

يشترط موافقة إدارة التأمني.
ينظر في مساحة املكتب والعقود.

 46تقدمي اخلامات اللوجستية

يشترط موافقة وزارة الداخلية.
يشترط وجود كشف  RJسيارات أو عقود مع الغير.
سماحات التخزين.
املواقع.

بطاقات الدفع املسبق
 47االلكترونية

-----------------------------

 48إصدار الكروت املمغنطة

-----------------------------

 49خدمات بيئية

يشترط موافقة الهيئة العامة للبيئة.
ينظر في حجم العمل ومساحة املكتب.

 50نقل مواد كيماوية

يشترط موافقة وزارة الداخلية  -الصحة  -املواصالت.
سيارات مجهزة  RJ .يشترط وجود كشف

خدمات القوارب والوسائط
 51البحرية

يشترط موافقة وزارة املواصالت.
يشمل صيانة  -تصليح  -الدعم  -وجود ورشة.

 52فتح اجلامعات األهلية فقط يشترط موافقة التعليم العالي.
املسح والتفتيش على اآلالت
 53واملعدات الصناعية والبحرية

يشترط موافقة وزارة املواصالت.

 54إعادة بث

يشترط موافقة وزارة اإلعالم.
ينظر في املكان ومساحته وجتهيزاته.

 55نقل املياه العذبة

يشترط وجود كشف  RJسيارات (صهريج  -مياه)
املكاتب والتجهيزات.

بيع وشراء النفط اخلام
 56ومشتقاته

يشترط موافقة وزارة النفط.
أن يكون النشاط التجاري خارج الكويت.

25

م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

 57جامعة خاصة

يشترط موافقة التعليم العالي وتقديره.

 58تدريب الكالب

يشترط موافقة وزارة الداخلية  -الهيئة العامة لشؤون
الزراعة الثروة السمكية.
يشترط وجود مكان معد لذلك ليشمل األقفاص واحلضائر.
ينظر في املساحة والتجهزات.

اجناز ومتابعة إجراءات التأشيرات يشترط موافقة وزارة اخلارجية.
ميكن دمج النشاط مع تخليص املعامالت
 59والتصديقات للسفارات
 60تدريب الكوادر الطبية

يشترط موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب (والتقدير)
جتهيز املكان.
املساحة.

 61مركز تدريب علوم الطيران

يشترط موافقة الطيران املدني.
ينظر في املساحة وجتهيزاته.

فتح معاهد التدريب في مجال يشترط موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
املكان وجتهيزاته.
 62الصحة والسالمة والبيئة
يشترط موافقة الطيران املدني.
 63وكيل ناقل جوي  -بيع مباشر
ينظر في املكان وجتهيزاته.
مكتب إلدارة اعمال السياحة يشترط موافقة الطيران املدني.
ينظر في مساحة املكان.
 64والسفر
حجر وبيع تذاكر وسائط
 65النقل البحري

يشترط موافقة وزارة املواصالت.
مساحة املكان.
جتهيزات املكان.

تقدمي خدمات احلجز اآللي
 66ملكاتب السياحة والسفر

يشترط موافقة الطيران املدني.
ينظر في املساحة والتجهيزات.

 67اسعاف جتاري بري

يشترط موافقة وزارة الصحة العامة  -الداخلية.
يشترط وجود سيارات اسعاف مجهزة.
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م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

 68اسعاف جتاري بحري

يشترط موافقة وزارة الصحة العامة  -املواصالت.
يشترط وجود مركب  -طراد معد ومجهز.

 69اسعاف جوي

يشترط موافقة وزارة الصحة العامة  -الداخلية -
الطيران املدني.
يشترط وجود طائرات معدة ومجهزة.

مكتب سفريات خاص بتمثيل يشترط موافقة الطيران املدني.
مساحة املكان وجتهيزاته.
 70شركات الطيران
 71فتح معاهد التدرب األهلية

يشترط موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ميكن دمج النشاط مع معهد تدريب أهلي.
مساحة املكان وجتهيزاته.

 72معهد تدريب أهلي

يشترط موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب (وتقدير هم).
مساحة املكان وجتهيزاته.

استالم وتوزيع الرسائل
 73والطرود البريدية

يشترط موافقة ومساحة املكان وجتهيزاته وزارة املواصالت

 74معهد للتدريبات االمنية

يشترط موافقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب (وتقديرهم)  -الداخلية.
مساحة املكان وجتهيزاته
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جـدول رقــم 2

 - 2قطاع األمن والسالمة واللوازم الطبية
النشاط

م

معيار تقدير اإلحتياج
املساحة  -بيانات جمركية
مخازن  -فواتير الشراء والبيع

1

أدوات ومعدات األمن والسالمة

2

النظارات الطبية والشمسية

3

أجهزة ومستلزمات طبية لذوي
اإلحتياجات اخلاصة

4

أدوات ولوازم بيطريه

مساحة  -بيانات جمركية
مخزن  -فواتير شراء وبيع

5

مستلزمات الطيارين املدنيني

مساحة  -بيانات جمركية
مخازن  -فواتير شراء وبيع

6

صيدلية

7

مواد كيماوية

مساحة  -بيانات جمركية  -مخازن
سيارات  -فواتير شراء وبيع

8

أدوية بيطرية

مساحة  -مخازن  -فواتير شراء وبيع
سيارات  -بيانات جمركية  -ثالجات تخزين
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املساحة  -غرفة جهاز فحص النظر
فواتير شراء وبيع  -بيانات جمركية
املساحة  -بيانات جمركية
مخازن  -فواتير الشراء والبيع

تقدير للجهة الوزارية املختصة
(وزارة الصحة إدارة تراخيص صحية)

جـدول رقــم 2

 - 3قطاع مكاتب المقاوالت
م

النشاط

معيار تقدير اإلحتياج

 1جتارة عامة ومقاوالت

درجة التصنيف (البلدية  -جلنة املناقصات املركزية)
 -مساحة املكتب  -ينظر في العقود  -السيارات

 2مقاوالت عامة للمباني

درجة التصنيف (البلدية  -جلنة املناقصات املركزية)
 -مساحة املكتب  -ينظر في العقود  -السيارات

 3مقاوالت الطرق واملجاري واجلسور

ينظر في العقود وجلنة املناقصات  -السيارات -
مساحة املكتب

 4مقاوالت تنظيف املباني واملدن

ينظر في العقود وجلنة املناقصات  -السيارات -
مساحة املكتب

 5مقاوالت احلفر والهدم
 6مقاوالت نقل النفايات واألنقاض
7

مقاوالت متديد خطوط الغاز

 8مقاوالت بحرية

ينظر في العقود وآليات احلفر  -السيارات -
التسجيل بلجنة املناقصات املركزية  -مساحة املكتب
ينظر في العقود واملعدات واحلاويات وجلنة
املناقصات  -السيارات  -مساحة املكتب
لم يسبق التعامل مع هذا النشاط
(حسب العقود و مساحة املكتب)
لم يسبق التعامل مع هذا النشاط
(حسب العقود و مساحة املكتب)

ينظر في العقود واملعدات واملواد اخلاصة بالقوارض
 9مقاوالت مكافحة القوارض واآلفات
 السيارات  -مساحة املكتب 10مقاوالت زراعية

ينظر في العقود واملعدات  -الهيئة العام للزراعة -
التصنيف بلجنة املناقصات املركزية  -السيارات

 11مقاوالت أو اإلسفلت

درجة التصنيف (البلدية  -جلنة املناقصات املركزية)
 -مساحة املكتب  -ينظر في العقود  -السيارات

 12مقاوالت مكافحة التلوث البيئي

نشاط متخصص الهيئة العامة للبيئة
29

جـدول رقــم 2

 - 4قطاع المعدات واآلليات
النشاط

م

معيار تقدير اإلحتياج
املساحة  -بيانات جمركية -
مكان العرض  -فواتير بيع و شراء

1

بيع وشراء السيارات

2

اإلطارات

3

أدوات زينة السيارات

املساحة  -بيانات جمركية -
مخازن  -فوائد بيع و شراء

4

قطع غيار السيارات

املساحة  -بيانات جمركية -
مخازن  -فوائد بيع و شراء

5

بيع وتصليح زجاج السيارات

املساحة  -بيانات جمركية -
مخازن  -فوائد بيع و شراء

6

القوارب واألدوات البحرية

7

معدات وآليات خفيفة وثقلية

8

معدات وأدوات بحرية

9

معدات وآليات مواد زراعية

ميزان  -جهاز  -بيانات جمركية -
وكاالت  -فواتير بيع و شراء  -سيارات

ينظر في العقود واملعدات واحلاويات وجلنة
املناقصات  -السيارات  -مساحة املكتب
بيع و شراء مكان متخصص لآلليات -
بيانات جمركية
لم يسبق التعامل مع هذا النشاط
(حسب العقود و مساحة املكتب)
ينظر في العقود واملعدات واملواد اخلاصة
بالقوارض  -السيارات  -مساحة املكتب

ينظر في الوكاالت  -السيارات  -ورش العمل -
 10املصاعد والساللم الكهربائية ومقاوالتها
العقود السنوية للصيانة  -عالمة جتارية
 11آالت ومعدات الطباعة ومستلزماتها

30

ينظر في الوكاالت  -ورش الصيانة -
أماكن التخزين  -مساحة  -بيانات جمركية -
بيع وشراء  -عالمة جتارية

م

النشاط

معيار تقدير اإلحتياج

 12املصاعد والساللم الكهربائية والصيانة

وينظر في العقود السنوية  -الوكاالت -
الورش  -أماكن التخزين  -السيارات

 13معدات وقطع غيار الطائرات وصيانتها

ينظر في الوكاالت  -املعدات والسيارات -
مساحة  -ورشة تصليح

 14معدات وأجهزة البترول

ينظر في الوكاالت  -املعدات والسيارات -
ورش الصيانة وأماكن التخزين

 15معدات الثروة احليوانية

ينظر في حجم العمل  -مساحة  -بيع وشراء

 16أجهزة املالحة األرضية

لم يسبق التعامل مع هذا النشاط ينظر في
الوكاالت  -ورش الصيانة  -أماكن التخزين -
بيع وشراء

 17معدات وأدوات القرطاسية

ينظر في حجم العمل  -مساحة -
بيانات جمركية  -منافذ بيع

 18الدراجات ولوازمها

بيانات جمركية  -منافذ بيع

 19معدات وآالت صناعية

بيانات جمركية  -منافذ بيع
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جـدول رقــم 2

 - 5قطاع مواد ومعدات البناء
م

النشاط

معيار تقدير اإلحتياج

1

مواد إنشائية

وينظر في مساحة املخازن  -حجم العمل -
معرض البيع بيع شراء

2

أدوات النجارة والبناء واحلدادة

وينظر في مساحة املخازن  -حجم العمل -
معرض البيع  -مساحة

3

األبواب والشبابيك اجلاهزة

وينظر في حجم العمل  -ورش العمل والعقود -
مساحة

4

األدوات الكهربائية ومقاوالتها

درجة التصنيف  -املناقصات املركزية  -العقود -
املخازن والسيارات  -مساحة املكتب

5

أدوات كهربائية وصيانتها

6

األدوات الصحية ومقاوالتها

ينظر في حجم العمل  -السيارات  -بيع وشراء -
مخزن

7

األدوات الصحية وصيانتها

ينظر في حجم العمل  -مخزن

8

مواد الديكور ومقاوالتها

9

مواد الديكور ومستلزماتها

 10االصباغ ومستلزماتها
 11األصباغ ومقاوالتها
 12الزجاج والبراويز
 13منتجات األلياف الزجاجية
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ينظر في حجم العمل  -بيع وشراء  -مخزن

ينظر في حجم العمل  -السيارات -
بيع وشراء  -املخازن
ينظر في حجم العمل  -املخازن
ينظر في حجم العمل  -املخازن
ينظر في حجم العمل  -السيارات -
بيع وشراء  -املخازن
بيع وشراء  -مخزن  -مساحة
ينظر في حجم العمل  -السيارات -
الوكاالت  -موقع تخزين اخلزانات

م

النشاط

معيار تقدير اإلحتياج

 14أحواض السباحة

ينظر في حجم العمل  -موقع تخزين اخلزانات -
الوكاالت  -السيارات

 15املظالت الواقية

ينظر في حجم العمل  -املخازن  -السيارات

 16اخليام اجلاهزة ولوازمها
 17البيوت اجلاهزة ومقاوالتها
 18اخلرسانة اجلاهزة ومقاوالتها
 19املواد العازلة ومقاوالتها

ينظر في املخازن  -بيع وشراء
ينظر في العقود -
املعدات اخلرسانية التصنيف إن وجد  -مخازن
ينظر في العقود  -املعدات إن وجدت -
التصنيف  -املساحة  -خالطات
ينظر في العقود وهي عادة ماتكون مكملة للعقد
الرسمي كالعقود احلكومية  -بيع وشراء

 20خزانات املياه اجلاهزة

الوكالت  -املخازن  -املعدات  -حجم العمل

 21بيع واستيراد الصلبوخ

البيانات اجلمركية  -السيارات -
أماكن التخزين وإن كان موزع معتمد

 22أجهزة معاجلة املياه

الوكاالت  -البيانات اجلمركية  -أماكن تخزين املواد

 23اللوحات اإلرشادية

العقود  -ورش العمل  -السيارات

 24املنتجات البالستيكية والورقية

تبعية الترخيص (حرفة/منشأة) -
حجم العمل  -السيارات

 25املواد احلافظة للبيئة ومقاوالتها

الوكاالت  -البيانات اجلمركية  -أماكن تخزين املواد

 26املجسمات املصغرة ومستلزماتها

املساحة  -املعمل  -حجم العمل
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جـدول رقــم 2

 - 6قطاع األثاث واألجهزة
م

النشاط

معيار تقدير اإلحتياج

1

األثاث واملفروشات

2

التحف والقطع األثرية

ينظر في املساحة

3

األدوات واألواني املنزلية

املساحة  -حجم العمل  -املخازن

4

املطابخ اجلاهزة

ورش العمل  -السيارات  -العقود  -املساحة

5

أجهزة ومعدات الفنادق واملطاعم

مساحة املعارض  -الوكاالت  -حجم العمل

6

أجهزة الكمبيوتر

7

حجم العمل  -املساحة  -ورش الصيانة  -الوكاالت
أجهزة ومعدات التصوير
العقود  -الورش  -أماكن تخزين قطع الغيار -
أجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها
التصنيف بلجنة املناقصات املركزية  -السيارات
العقود  -البيانات اجلمركية -
أجهزة وأدوات ومعدات علمية
الوكاالت  -أماكن التخزين
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
األجهزة الكهربائية وااللكترونية
املخازن  -ورش الصيانة
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
أجهزة كهربائية والكترونية
املخازن  -ورش الصيانة  -التصنيف
وتصليحها
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
أجهزة كهربائية والكترونية وصيانتها
املخازن  -ورش الصيانة  -التصنيف
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
مكائن اخلياطة وأنظمة اإلتصاالت
املخازن  -ورش الصيانة
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
الهواتف
املخازن  -ورش الصيانة
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
مواد وأنظمة االتصاالت
املخازن  -ورش الصيانة
حجم العمل  -الوكاالت  -السيارات -
األجهزة الالسلكية وصيانتها
املخازن  -ورش الصيانة

8
9
10
11
12
13
14
15
16

34

املساحة  -حجم العمل  -السيارات  -املخازن

حجم العمل  -املساحة  -ورش الصيانة  -الوكاالت

جـدول رقــم 2

 - 7قطاع اإلعالم والتسلية
النشاط

م

معيار تقدير اإلحتياج

1

مكتبة

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات  -العقود

2

القرطاسية واألدوات املكتبية

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات  -العقود

3

مطبوعات صوتية

4

انتاج فني

5

اآلالت املوسيقية

6

املستلزمات الرياضية

7

أسلحة ذخائر الصيد وصيانتها

8

لعب وأدوات األطفال

املساحة  -الورشة  -املخازن

9

ألعاب تسلية األطفال

املساحة  -ساعات العمل  -التجهيزات

املساحة
العقود  -املساحة  -التجهيزات
املساحة  -الورشة
ينظر في املساحة  -حجم العمل  -الوكاالت
املساحة  -الوكاالت  -العقود  -الورشة

 10ألعاب تسلية الكبار

املساحة  -ساعات العمل  -التجهيزات

 11انتاج فني مسرحي

العقود  -املساحة  -التجهيزات

 12طبع وتوزيع برامج الكمبيوتر

العقود  -املساحة  -السيارات
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جـدول رقــم 2

 - 8قطاع المنسوجات والكماليات
الـنـشــــــاط

م

معيار تقدير اإلحتياج

1

األقمشة

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات

2

املالبس اجلاهزة

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات

3

البطانيات والشراشف

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات

4

لوازم اخلياطة

املساحة  -الوكاالت  -املخازن  -السيارات

5

البشوت وعبي السيدات

املساحة  -املعدات اخلياطة

6

أدوات الزينة واملجوهرات التقليدية

املساحة  -الوكاالت  -الورشة

7

العطور ومواد وأدوات التجميل

املساحة  -الوكاالت  -املخازن

8

املجوهرات الذهبية

املساحة  -الوكاالت  -الورشة

9

األحذية واحلقائب

املساحة  -الوكاالت  -املخازن

 10الهدايا والكماليات

املساحة  -الوكاالت  -املخازن

 11الساعات وتصليحها

املساحة  -الوكاالت ـ الورشة

 12منتجات اإلسكافي ولوازمها (خرازه)

املساحة  -الورشة

 13مالبس جاهزة للسيدات

املساحة  -الوكاالت  -املخازن

 14مالبس جاهزة للرجال

املساحة  -الوكاالت  -املخازن

 15مالبس ولوازم األطفال

املساحة  -الوكاالت  -املخازن
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جـدول رقــم 2

 - 9قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية
الـنـشــــــاط

م

معيار تقدير اإلحتياج

1

اللحوم

املساحة  -السيارات  -التجهيزات

2

الدواجن والبيض

املساحة  -السيارات  -التجهيزات

3

األسماك

املساحة  -السيارات  -التجهيزات

4

املواد الغذائية

املساحة  -السيارات  -املخازن

5

اخلضار والفواكه

املساحة  -السيارات  -املخازن

6

األجبان واأللبان واملخلالت

املساحة  -السيارات  -املخازن

7

مطحنه ومكسرات وحلويات جافه

8

املواشي

ينظر في املساحة وحجم العمل واحلظائر

9

األعالف

ينظر في املساحة وحجم العمل واملخازن

 10الزهور والنباتات
 11الطيور وأسماك الزينه

املساحة  -التجهيزات

املساحة  -السيارات  -البيانات اجلمركية واملخازن
ينظر في املساحة وحجم العمل

 12السجائر والتبغ ومستلزماتها

املساحة  -السيارات  -املخازن

 13الفحم

املساحة  -السيارات  -املخازن

 14العطاره

املساحة

 15التمور

املساحة  -السيارات  -املخازن  -الوكاالت

 16النحل والعسل ومستلزماتها

املساحة  -السيارات  -املخازن

 17احليوانات األليفة

املساحة  -التجهيزات

 18محمصة بن

املساحة  -التجهيزات

 19جتمع الزيوت النباتية والغذائية

املساحة  -التجهيزات

 20املنتجات الغذائية والنباتية الصحية
 21إستزراع وتربة األسماك والروبيان

املساحة  -السيارات  -املخازن
املساحة  -التجهيزات
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جـدول رقــم 2

 - 10قطاع الوجبات الغذائية
م

النشاط

التقدير األولي للعمالة

 1مطعم

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 2مقهى

ينظر في املساحة والتجهيزات  -املوقع

 3مطعم ومقهى

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 4ماكوالت خفيفة

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 5مخبز (فرن) حلويات ومعجنات

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 6مطعم أسماك مشويه ومقليه طازجة ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع
 7املرطبات

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 8حتضير الوجبات الغذائية اجلاهزة ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -السيارات
 9حلويات ومعجنات

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع

 10حلويات

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات

 11ماكوالت بحرية

ينظر في املساحة والتجهيزات اإلمكانيات  -املوقع.
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جـدول رقــم 2

 - 11قطاع التسويق والصيرفة والفنادق
م

النشاط

معايير تقدير اإلحتياج

 1إستيراد وتصدير ووكيل بالعمولة

ينظر في البيانات اجلمركية
منافذ البيع

 2األرضي والعقارات إيجار وإستئجار

ينظر في مستندات البيع والشراء واإلستثمار

 3الصيرفة

ينظر في املساحة

 4سوق مركزي

ينظر في املساحة والتجهيزات واملخازن

 5سوف مركزي لغير املواد الغذائية

ينظر في املساحة والتجهيزات
بيانات جمركية

 6بقالة

ينظر في املساحة

 7مقصف

ينظر في املساحة والتجهيزات

 8توزيع مواد التموين

ينظر في املساحة واملخازن

 9شقق فندقية

ينظر في عدد الشقق ودرجة الفندق

 10وكيل بالعمولة

ينظر في املستندات والفواتير والوصوالت

 11شراء النفط اخلام ومشتقاته

ينظر في الوصوالت والفواتير والعقود

 12فندق

ينظر في املساحة وعدد الغرف والتجهيزات
والدرجه الفندقيه

 13إستيراد األدوية واملستلزمات الطبية

ينظر في البيانات اجلمركيه ومنافذ البيع -
الوكاالت اخلاصه باألدوية

 14سوق لوازم العائلة

ينظر في املساحة والتجهيزات واملخازن

 15جتارة عامة

ينظر في العقود  -بيانات جمركية  -منافذ بيع

 16بيع باجلملة

ينظر في املساحة والفواتير
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