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القرار الإدارى رقم  GM 2022/ 3212بتحديد أوقات عمل المحلات التجارية
الواقعة في السكن الخاص
مديـــر عـــام البلديـــة
 بعد اإلطالع على القانون رقم ( )33لسنة  2016م في شأن بلدية الكويت والئحتة التنفيذية .
 وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لسنة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانيـن المعدلة له .
 وعلىىىى المرسىىىوم اليىىىادر فىىىي  1979/4/4فىىىي شىىىأن نخىىىام الخدمىىىة المدنيىىىـة والمراسيــىىىـم المعدلىىىة لىىىه
.
 وعلىىىىىىىى المرسىىىىىىىوم بالقىىىىىىىانون رقىىىىىىىم ( )116لسىىىىىىىنة  1992فىىىىىىىي شىىىىىىىأن التنخىىىىىىىيم اإلدار وتحديىىىىىىىد
االختيايات والتفويض فيها .
 وعلىىىىى القىىىىرار الىىىىو ار رقىىىىم ( )2009/363بشىىىىأن تنخىىىىيم النهىىىىا التنفيــىىىىـذ للبلديـىىىىـة وفروعهىىىىا
بالمحافخات وتعديالته .
 وعلىىىى المىىىادب السىىىابعة عشىىىر مىىىن القىىىرار الىىىو ار رقىىىم ( 87لسىىىنة  ) 2015بشىىىأن الئحىىىة المحىىىالت
العامة والمقلقة للراحة والمضرب باليحة العامة وتعديالتها .
 وعلىىىىى القىىىىرار اإلدار رقىىىىم ( 215لسىىىىنة  )2009بشىىىىأن تحديىىىىد لوقىىىىات عمىىىىة المحىىىىالت التناريىىىىة
الواقعة بمناطق السكن الخاص .
 وعلىىىىى كتىىىىاو السىىىىيد وكيىىىىة و ارب الداخليىىىىة المسىىىىاعد لشىىىىئون ا مىىىىن العىىىىام المىىىى ر 2020/10/21
بشىىىأن الىىىدعوب لعقىىىد انتمىىىاع تنسىىىيقي بىىىين و ارب الداخليىىىة وبلديىىىة الكويىىىت لوضىىى التيىىىورات حىىىوة
الية تحديد ساعات عمة المحالت التنارية داخة المناطق السكنية .
 وعلىىىى كتىىىاو السىىىيد وكيىىىة و ارب الداخليىىىة المسىىىاعد لشىىىئون ا مىىىن العىىىام رقىىىم ( )3075المىىى ر فىىىي
 2020/11/8والمرفىىىىىق طيىىىىىه التعمىىىىىيم اإلدار رقىىىىىم ( )2020/142اليىىىىىادر عىىىىىن و ارب الداخليىىىىىة
بتىىىاري  2020/11/2بتحديىىىد لوقىىىات عمىىىة المحىىىالت التناريىىىة الواقعىىىة فىىىي منىىىاطق السىىىكن الخىىىاص
والتنسىىىيق المباشىىىر بىىىين عمىىىوم مىىىديريات االمىىىن بالمحافخىىىات مىىى مىىىدراب لفىىىرع البلديىىىة بالمحافخىىىات
بشأن مواعيد العمة في المحالت التنارية الواقعة في مناطق السكن الخاص .
 وعلـىىىىىـى كتىىىىىاو السىىىىىيد وكيىىىىىة و ارب الداخليىىىىىة رقىىىىىم ( )2022/7891المىىىىى ر  2022/9/1بىىىىىرقم
تراسىىىىة (  ) IN-197-2822-2022-03691بشىىىىأن الموافقىىىىة علىىىىى اقتىىىىراد بلديىىىىة الكويىىىىت بتعىىىىدية
القىىىرار اإلدار رقىىىم ( )2009/215المتضىىىمن تحديىىىد لوقىىىات عمىىىة المحىىىالت التناريىىىة الواقعىىىة فىىىي
السكن الخاص .
 ولمقتضيات ميلحة العامة .

قـــــــرر

مااادأ لولـااـي  -:تحىىدد مواقيىىت عمىىة المحىىالت التناريىىة الواقعىىة بمنىىاطق السىىكن الخىىاص فىىي مختلى
محافخات الكويت حتى الساعة الثانية عشر من منتي اللية كحد لقيى .
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ماااادأ ثانياااة  -:تسىىىرح احكىىىام المىىىادب ا ولىىىى مىىىن ىىىذا القىىىرار علىىىى نميىىى المحىىىالت التناريىىىة
بمنىىىىاطق السىىىىكن الخىىىىاص بمىىىىا فيهىىىىا المحىىىىالت المونىىىىودب فىىىىي العقىىىىارات السىىىىكنية ولفىىىىرع
النمعيىىىات التعاونيىىىة ومحطىىىات النقىىىة العىىىام والبلوكىىىات التناريىىىة و ير ىىىا مىىىن المحىىىالت
ا خرح عدا االسوق المرك ية التابعة للنمعيات التعاونية والييدليات .
علىىىى لن يسىىىمال للمحىىىالت التىىىي لهىىىا لكاىىىر مىىىن وانهىىىة ولهىىىا بىىىاو خدمىىىة منفيىىىة بتويىىىية
الطلبىىىىات فقىىىىط دون البيىىىى المباشىىىىر لو التويىىىىية فىىىىي حىىىىدود الموقىىىى (خايىىىىة مواقىىىى
السيارات) م لق نمي ا بواو الرئيسية .
مااادأ ثالثااة  -:فىىي حالىىة طلىىو الحيىىوة علىىى ل اسىىتاناب لىىبعض ا نشىىطة فانىىه يتعىىين الحي ىوة
على موافقة و ارب الداخلية .
مااادأ راب ااة -:علىىى النهىىات والقطاعىىات المعنيىىة العمىىة بمىىا نىىاب بهىىذا القىىرار اعتبىىارا مىىن تىىاري
نشره بالنريدب الرسمية ويلغى كة ما يخالفه من قرارات سابقة .

مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي
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