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قرار إداري رقم  GM 2022/ 2330بشأن اضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة و المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
مدير عام البلدية
 بعد االطالع على القانون رقم ( )33لسنة  2016بشأن بلدية الكويت وتعديالته. وعلى القرار الوزاري رقم ( )363لسنة  2009في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي بالبلدية وفروعها بالمحافظااوتعديالته.
 وعلااى القاارار الااوزاري رقاام ( )87لساانة  2015بشااأن الةحااة المحااال العامااة والمقلقااة للراةااة والم ااربالصحة وتعديالته .
 وعلى القانون رقم ( )111لسنة  2013بشأن تراخيص المحال التجارية . وبناااع علااى ت ااب وزار التجااار رقاام ) (MOCI/13982/2022بتاااري  2022/3/14بشااأن تعاادي بع ااألنشطة في التصنيف الدولي .
 وبناع على موافقة لجنة دراسة إضاافة ننشاطة يدياد إلاى الةحاة المحااال العاماة والمقلقاة للراةاة والم اربالصحة في ايتماعها رقم ( )2022/2المؤرخ في .2022/3/21
 وبنااااااااع علاااااااى تااااااااب السااااااايد  /مااااااادير إدار الساااااااالمة  -فااااااارع بلدياااااااة محافظاااااااة الجهاااااااراع رقااااااام) )INT-15012-161-2022-00009المؤرخ في .2022/6/7
 -وبناع على ما تقت يه المصلحة العامة.

 قــــــــــــــــــرر-ماد نولى:
تعـتمد مسـميات األنشـطة المسـتحدثة من وزارة التجـارة وتوطـين كل نشـاط دولي بالمناطق المسـموح
بها الترخيص حسـب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية وذلك
على النحو التالي:
م

النشاط

التوطين

1

بيع و شراء النفط الغير كويتي ومشتقاته خارج دولة الكويت

مكتب في األبنية التجارية

الخط الساخن139 :

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد

Ref.:

بلــديـة الكـويـت

KUWAIT MUNICIPALITY

ص.ب 10 :الكويت – الصفاة 13001

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001

الصفحة اإللكترونية www.municipality.gov.kw

Website: www.municipality.gov.kw

Tel.: 22449001

هاتف22449001 :

قرار إداري رقم  GM 2022/ 2330بشأن اضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة و المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
ماد ثانية:
يعتمد توطين األنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
م

النشاط

1

دعاية و إعالن

2

أعمال تركيب الديكورات

3

تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة لغير المركبات

التوطين







مكتب في األبنية التجارية
محل في المناطق الحرفية
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -
الري  -الفحيحيل  -األحمدي )
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -
الري  -الفحيحيل  -األحمدي)
محل في األبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ -
الري  -الفحيحيل  -األحمدي)

ماد ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي

الخط الساخن139 :

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد

