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Ref.: 
INT-7178-161-2021-

00114 
 اإلشارة:

 
Date: 15/06/2021  :التاريخ 

( بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/ 2118قرار ادارى رقم ) 

  .العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

 مدير عام البلدية: -

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

وفروعها  في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية 363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بالمحافظات وتعديالته.
راحة المحالت العامة والمقلقة للبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

بشأن  21/2/2021( بتاريخ 17-03317-2021وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ) -

 البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية. 
قلقة ة والمدراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العاموبناء على موافقة لجنة  -

 .7/6/2021( المؤرخ في 16/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 -  قـــــــــــرر  -

لراحة لمقلقة تضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة وال أولى:مادة 

( 87/2015( الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم )3والمضرة بالصحة المشار إليها بالمادة )

ن كل د قريفي شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محد

 التالي: حو الننشاط على 

 التوصية النشاط م

البيع  بالتجزئة لألغذية الخاصة   .1

 والصحية

 24توطين محل في االبنية االستثمارية مساحة ال تقل عن  - 1

 م

م. 24حل  في االبنية التجارية مساحة ال تقل عن م - 2  

محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن  - 3

م  24الخاص واالستثماري والتجاري مساحة ال تقل عن   

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  - 4

المحددة من قبل ادارة التنظيم االشتراطاتاالحمدي( حسب   

2.   

 

 البيع بالتجزئة للعسل

نية االستثمارية .ي االبتوطين محل ف - 1  

حل  في االبنية التجارية .م - 2  

محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن  - 3

 الخاص واالستثماري والتجاري .

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  - 4

المحددة من قبل ادارة التنظيم االشتراطاتاالحمدي ( حسب   



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  
 

 يرخص النشاط من قبل وزارة الصحة في االبنية التجارية . مركز اشعة اهلى  .3

ا توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعه  .4  مكتب في االبنية التجارية . 

اصالح وصيانة اجهزة التكييف والتبريد   .5

 وتنقية الهواء

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  

المحددة من قبل ادارة التنظيم االشتراطاتاالحمدي ( حسب   

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  اصالح محاور وفرامل السيارات  .6

المحددة من قبل ادارة التنظيم االشتراطاتاالحمدي ( حسب   

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ   تأجير دراجات نارية  .7

المحددة من قبل ادارة التنظيم شتراطاتاالاالحمدي ( حسب   

توطين محل في االبنية االستثمارية .  محالت تقديم المشروبات   .8 -  

محل  في االبنية التجارية .  -  

محل في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص  -

 واالستثماري والتجاري .

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

المحددة من قبل ادارة التنظيم االشتراطاتاالحمدي ( حسب   

 78/2015تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت بالقرار الوزاري رقم مادة ثانية: 

شطة لألن ولي لألمم المتحدةواسقاط كل نشاط وما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الد

 :االقتصادية وذلك حسب الجدول التالي

النشاط المعتمد في برنامج  م

 البلدية

النشاط المعتمد في 

وزارة التجارة حسب 

 التنصيف الدولي

 التوطين

الت اتحصيل الشيكات والحو  .1

 المسحوبة على الخارج

تحصيل الشيكات 

والحواالت المسحوبة 

 على الخارج

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

الكهربائيةالتركيبات   .2 حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  التركيبات الكهربائية   

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية  تركيب االدوات الصحية  تركيب االدوات الصحية  .3  

 لإلسمنتالبيع بالجملة   .4

بهشا والجص وما  

 لإلسمنتالبيع بالجملة 

 والجص وما شابه

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

البيع بالجملة للخشب بجميع   .5

 انواعه

البيع بالجملة للخشب 

 بجميع انواعه

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

حسب النظم واللوائح  التجاريةالبنية مكتب في ا البيع بالجملة لألحذية البيع بالجملة لألحذية  .6  

البيع بالجملة لألدوات الزينة   .7

 والمجوهرات

البيع بالجملة ألدوات 

الزينة والمجوهرات 

 التقليدية

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

البيع بالجملة لآلالت والمعدات   .8

 الكهربائية

 لآلالتالبيع بالجملة 

 والمعدات الكهربائية

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية  البيع بالجملة للخيام البيع بالجملة للخيام  .9  
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تشغيل أجهزة الصرف  تشغيل أجهزة الصرف اآللي  .10

 اآللي  

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

البشرية استشارات الهندسة   .11

 لتصميم المباني

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية  استشارات هندسية   

استشارات ذوي االحتياجات   .12

 الخاصة والمكلفين برعايتهم

استشارات ذوي 

االحتياجات الخاصة 

 والمكلفين

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

بيع جميع أنواع الحديد ولوازم   .13

حدادةال  

البيع بالتجزئة لجميع 

أنواع الحديد ولوازم 

 الحدادة

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

المحددة من قبل ادارة  االشتراطاتاالحمدي ( حسب 

 التنظيم

بيع مواد البناء والمواد   .14

اإلنشائية المعدنية ومعدات 

السباكة والتدفئة ولوازمها 

 بالجملة

البناء والمواد بيع مواد 

اإلنشائية المعدنية 

ومعدات السباكة والتدفئة 

 ولوازمها بالجملة

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

استئجار وتأجير اآلالت   .15

والمعدات العلمية والتجارية 

 والصناعية

تأجير واستئجار اآلالت 

والمعدات العلمية 

 والتجارية والصناعية 

 -الفحيحيل  -الري  -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق 

المحددة من قبل ادارة  االشتراطاتاالحمدي ( حسب 

 التنظيم

البيع بالتجزئة لأللعاب الفيديو   .16

 وبرامجها وملحقاتها

 أللعابالبيع بالتجزئة 

الفيديو وبرامجها 

 وملحقاتها

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  

     التجارية حسب النظم واللوائح محل في االبنية -

محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -

 االستثمارية والمناطق التجارية ومناطق السكن الخاص

البيع بالتجزئة لألدوات   .17

واآلالت واالجهزة الطبية 

 والفنية والعلمية

البيع بالتجزئة االدوات 

الطبية  األجهزةو آالت و

والعلميةوالفنية   

محل في ابنية السكن االستثمارية -  

محل في االبنية التجارية -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

  والتجاريةواالستثمارية 

 -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

االحمدي ( حسب االشتراطات المحددة من قبل ادارة 

 التنظيم

بالتجزئة لآلالت البيع   .18

 الموسيقية

البيع بالتجزئة لآلالت 

 الموسيقية

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح -  

محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح -  

محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -

 االستثمارية والمناطق التجارية ومناطق السكن الخاص

 لألدواتالبيع بالتجزئة   .19

 الصحية وتمديداتها

 لألدواتالبيع بالتجزئة 

 الصحية وتمديداتها

محل في االبنية االستثمارية حسب النظم واللوائح  -  

محل  -   محل في االبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -

في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثمارية 

مناطق السكن الخاصوالمناطق التجارية و  

 -االحمدي  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  البيع بالتجزئة لأللمنيوم البيع بالتجزئة لأللمونيوم  .20

 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم



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  
 

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية  وكيل خطوط جوية وكالء عامون  .21  

محل في االبنية االستثمارية  - مكسرات مكسرات  .22  

التجاريةمحل في االبنية  -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

الفحيحيل  -الري   -) الشويخ   محل في المناطق الخدمية -

االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم -  

ي االبنية االستثمارية محل ف - حلويات جافة حلويات جافة  .23  

التجاريةمحل في االبنية  -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

الفحيحيل  --الري  -) الشويخ   محل في المناطق الخدمية -

االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم -  

للطيور البيع بالتجزئة البيع بالتجزئة للطيور  .24 محل في االبنية االستثمارية  -   

التجاريةمحل في االبنية  -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

لزينةالبيع بالتجزئة ألسماك ا  .25  ألسماكالبيع بالتجزئة  

 الزينة واالحياء البحرية

محل في االبنية االستثمارية -  

التجاريةمحل في االبنية  -  

محل في البلوكات التجارية الواقعه في المناطق السكنية  -

 االستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة للخضروات   .26

 بأنواعها

 بالتجزئةالبيع 

 للخضروات بأنواعها

محل في االبنية االستثمارية  -  

التجاريةمحل في االبنية  -  

اطق السكنية في المن الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة للحقائب  البيع بالتجزئة للحقائب  .27

والسلع الجلدية وتوابع 

 السفر

محل في االبنية االستثمارية  -  

  التجاريةمحل في االبنية  -

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
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وكيل بالعمولة وإتجار   .28

 بالعمولة

 واإلتجاروكيل بالعمولة 

 بالعمولة

المتبعةمكتب في االبنية التجارية حسب االنظمة   

البيع بالجملة ألدوات الزينة   .29

 والمجوهرات التقليدية

البيع بالجملة ألدوات 

الزينة والمجوهرات 

 التقليدية

 مكتب في االبنية التجارية حسب االنظمة المتبعه

إدارة معاهد تدريب  إدارة معاهد تدريب أهلية  .30

 أهلية

المتبعةمكتب في االبنية التجارية حسب االنظمة   

إنشاء أرصفة الموانئ   .31

 واإلنشاءات البحرية

 الموانئانشاء ارصفة 

 واالنشاءات البحرية

المتبعةمكتب في االبنية التجارية حسب االنظمة   

المتبعةمكتب في االبنية التجارية حسب االنظمة  وكيل خطوط جوية وكيل خطوط جوية  .32  

أجهزة االتصاالت   .33

 ومستلزماتها 

أجهزة االتصاالت 

 ومستلزماتها 

  محل في االبنية االستثمارية  -

   التجاريةمحل في االبنية  -

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 االستثمارية والتجارية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

حسب اشتراطات ادارة التنظيم االحمدي (  

البيع بالتجزئة لقطع غيار   .34

 السيارات

البيع بالتجزئة لقطع 

 غيار السيارات

) الشويخ . الري . االحمدي .  الخدميةمحل في المناطق  -

 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

حسب قرار المجلس البلدي الحرفيةمحل في المناطق  -  

لألثاث المنزليالبيع بالتجزئة   .35 محل في االبنية التجارية - البيع بالتجزئة لألثاث    

الفحيحيل   -الري  -محل في المناطق الخدمية  ) الشويخ  -

االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم   

البيع بالتجزئة للمظالت   .36

 الواقية

البيع بالتجزئة للمظالت 

 الواقية

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالجملة للمظالت  البيع بالجملة للمظالت الواقية  .37

 الواقية

 مكتب في االبنية التجارية

البيع بالتجزئة للزيوت   .38

 والتشحيم

البيع بالتجزئة للزيوت 

 والتشحيم

 -الفحيحيل -الري -محل في المناطق الخدمية  ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة لسكراب   .39

 المركبات

البيع بالتجزئة لسكراب 

 المركبات

 -الفحيحيل -الري -محل في المناطق الخدمية  ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم 

محل حسب المخططات المرخصة للنشاط من قبل بلدية  -

 الكويت

سكراب الغيرإدارة   .40  مكتب في االبنية التجارية إدارة سكراب الغير 

البيع بالتجزئة لمواد البناء   .41

 والسكراب

البيع بالتجزئة لمواد 

 البناء والسكراب

 -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

السريعأنشطة البريد  أنشطة البريد السريع  .42  مكتب في االبنية التجارية 

للصناعة حسب اشتراطات  العامةيرخص من قبل الهية سحب وجمع الزيوت سحب وجمع الزيوت   .43
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 ادارة التنظيم المستعملة المستعملة

البيع بالتجزئة لقطع الغيار   .44

 المستعملة للسيارات وتوابعها

البيع بالتجزئة لقطع 

الغيار المستعملة 

 للسيارات وتوابعها 

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

إصالح ماكينات  اصالح ميكانيكا سيارات  .45

 السيارات

 -االحمدي  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

راطات ادارة التنظيمتاش الفحيحيل ( حسب  

 -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  قطع وقص المعادن قص وتشكيل المعادن  .46

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة للمعدات   .47

الرياضية والصيد والتخييم 

الهوائيةوالدرجات   

البيع بالتجزئة للمعدات 

الرياضية والصيد 

والتخييم والقوارب 

 والدراجات الهوائية

محل في االبنية التجارية  -  

محل في البلوكات التجارية الواقعه المناطق التجارية  -  

 - لالفحيحي -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

اصالح وتعديل  صياغة ذهب ومجوهرات  .48

 المجوهرات

ل في االبنية التجارية مح -  

 -االحمدي  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 الفحيحيل ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

الخضر والبطيخات  زراعة.  .49

 والجذور والدرنات

زراعة الخضر 

والبطيخيات والجذور 

 والدرنات

 مكتب في االبنية التجارية

البيع بالجملة للمصاعد   .50

الناقلة األرضيةوالسيور   

البيع بالجملة للمصاعد 

والسيور الناقلة 

 واألرضية

التجاريةمكتب في االبنية   

البيع بالجملة لألدوات   .51

 الحديدية واألقفال

البيع بالجملة لألدوات 

 الحديدية واألقفال

 مكتب في االبنية التجارية

ةمكتب في االبنية التجاري بيع وشراء السندات بيع وشراء السندات  .52  

البيع بالجملة والتجزئة لقطع   .53

والثقيلةالخفيفة  اآلالتغيار   

البيع بالجملة والتجزئة 

لقطع غيار اآلالت 

 الخفيفة والثقيلة

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالجملة والتجزئة لقطع    .54

والثقيلةالخفيفة  اآلالتغيار   

البيع بالجملة والتجزئة 

لقطع غيار اآلالت 

 الخفيفة والثقيلة

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

البيع بالتجزئة لمعدات وأدوات   .55

 التغليف

البيع بالتجزئة لمعدات 

 وأدوات التغليف

محل في االبنية االستثمارية  -  

  التجارية والبلوكات محل في االبنية والتجارية -

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية أعمال السمسرة العقارية أعمال السمسرة العقارية  .56

الصرافةإدارة محالت   .57  مكتب في االبنية التجارية إدارة محالت الصرافة 

لألعالفالبيع بالتجزئة   .58  -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  - البيع بالتجزئة لألعالف  

( حسب اشتراطات ادارة التنظيم-االحمدي   

تحت اشراف الهيئة العامة  التابعةمحل في المناطق  -
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 للزراعة

في المسالخ حسب المخططات المرخصةمحل  -  

استشارات ذوي االحتياجات   .59

 الخاصة والمكلفين

استشارات ذوي 

االحتياجات الخاصة 

 والمكلفين

 مكتب في االبنية التجارية

 اآلالتاستئجار وتأجير    .60

والمعدات العلمية والتجارية 

 والصناعية

تأجير واستئجار اآلالت 

والمعدات العلمية 

ناعية والتجارية والص  

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

صناعة االلياف والخيوط   .61

 الصناعية

صناعة األلياف 

 والخيوط الصناعية 

يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعة في المناطق 

 الصناعية والحرفية

 

محالت الوجبات  محالت الوجبات السريعة  .62

 السريعة 

م 24محل في االبنية االستثمارية بمساحه ال تقل عن  -  

م 24محل في االبنية التجارية بمساحه ال تقل عن  -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

م 24واالستثمارية والتجارية بمساحه ال تقل عن   

 -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

االحمدي ( حسب اشتراطات التنظيم بمساحه ال تقل عن 

م 24  

 مكتب في االبنية التجارية إدارة مدارس إدارة مدارس  .63

 

إدارة معاهد التدريب   .64

 والتطوير

إدارة معاهد التدريب 

 والتطوير

حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية   

 لألصباغالبيع بالتجزئة  األصباغ  .65

والطالء والورنيش 

 ومواد الالصقة

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ 

المحددة من قبل ادارة  االشتراطاتاالحمدي ( حسب 

 التنظيم

البيع بالتجزئة للزهور   .66

 والورود والنباتات

البيع بالتجزئة للزهور 

 والورود والنباتات

محل في االبنية االستثمارية -  

محل في االبنية التجارية -  

السكنية  المناطقفي  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

 واالستثمارية والتجارية

 -حيل الفحي -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

ة التنظيمرااالحمدي ( حسب اشتراطات اد  

 

حسب النظم واللوائح التجاريةمكتب في االبنية  المكاتب العلمية المكاتب العلمية  .67  

  

البيع بالتجزئة للساعات   .68

بأنواعها والمجوهرات 

 والمصوغات

البيع بالتجزئة للساعات 

بأنواعها والمجوهرات 

 والمصوغات

محل في االبنية االستثمارية -  

محل في االبنية التجارية  -  

في المناطق السكنية  الواقعةمحل في البلوكات التجارية  -

تجارية واالستثمارية وال  
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 -الفحيحيل  -الري -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ودهان  سمكرةاصالح   .69

 السيارات

ودهان  سمكرةاصالح 

 السيارات

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 

االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم بمساحه ال تقل 

متر مربع 50عن   

العمالةتوظيف وتأهيل   .70 العمالةتوظيف وتأهيل   حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية    

انتاج وتجهيز وحفظ اللحوم   .71

 الطازجة

في المناطق  للصناعةيرخص من قبل الهيئة العامة  إنتاج اللحوم الطازجة

 الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

مكاتب المحاماة واالستشارات   .72

 قانونية

مكاتب المحاماة 

 واالستشارات القانونية

    حسب النظم واللوائح  التجاريةمكتب في االبنية  -

واللوائح في مكتب في االبنية االستثمارية حسب النظم  -

 الدور االول والثاني فقط

أعمال الصيرفة من بيع   .73

 وشراء العمالت والشيكات

محل في االبنية االستثمارية - صيرفة  

محل في االبنية التجارية -  

ق السكن طمحل في البلوكات التجارية الواقعة في منا -

ماري والتجاريةثالخاص واالست  

 -االحمدي  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

ظيمنالري( حسب موافقة ادارة الت  

محل في المناطق الحرفية  - 

البيع بالتجزئة لعبي ومالفع   .74

 السيدات

البيع بالتجزئة لعبي 

 ومالفع السيدات

محل في االبنية االستثمارية -  

  محل في االبنية التجارية -

محل في البلوكات التجارية الواقع في المناطق السكنية  -

االستثمارية والتجاريةو  

 -االحمدي  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 الفحيحيل( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية تأجير وتشغيل المناطيد تأجير وتشغيل المناطيد  .75

تجارة الجملة والتجزئة   .76

للمركبات ذات المحركات ) 

 جديده ومستعملة(

الجملة والتجزئة تجارة 

للمركبات ذات 

المحركات )جديده 

 ومستعملة(

 مكتب في االبنية التجارية

البيع بالجملة والتجزئة   .77

المستعملة الخاصةللسيارات   

البيع بالجملة والتجزئة 

للسيارات الخاصة 

  المستعملة

  2م200مكتب في االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  -

الفحيحيل  -الري  -) الشويخ   محل في المناطق الخدمية -

االحمدي ( حسب اشتراطات التنظيم بمساحة ال تقل عن  

2م 100  

 مكتب في االبنية التجارية الخدمات الزراعية الخدمات الزراعية  .78

البيع بالتجزئة لمواد  البيع بالتجزئة لمواد البناء  .79

 البناء

 -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ ي المناطق الخدمية محل ف -

 االحمدي ( حسب اشتراطات التنظيم

محل في المناطق الحرفية -  

طباعة االعالنات والملصقات   .80

 والنشرات

طباعة االعالنات 

والملصقات والنشرات 

يرخص من قبل الهيئة العامة للصناعه ويوطن في المناطق 

 الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم



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  
 

 اإلعالمية

اكه البيع بالجملة للفو  .81

 والخضار

البيع بالجملة للفواكه 

 والخضار

 مكتب في االبنية التجارية

البيع بالجملة لآلالت  البيع بالجملة لآلالت والمعدات  .82

 والمعدات

 مكتب في االبنية التجارية

البيع بالجملة لقطع غيار   .83

 الطائرات

البيع بالجملة لقطع غيار 

 الطائرات

 مكتب في االبنية التجارية

ة للمنسوجات بالتجزئالبيع   .84

(واالقمشة بأنواعها )الملبوسة  

البيع بالتجزئة 

للمنسوجات واالقمشة 

 بأنواعها ) الملبوسة (

محل في االبنية االستثمارية -  

محل في االبنية التجارية -  

محل في البلوكات التجارية القائمة في المناطق السكنية  -

 واالستثمارية والتجارية 

 -الري  -خدمية حسب ا) الشويخ محل في المناطق ال -

االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم -الفحيحيل   

الخياطةبيع واصالح ماكينات   .85 بيع واصالح ماكينات  

 الخياطة

محل في االبنية التجارية -  

 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية ) الشويخ  -

 االحمدي ( حسب اشتراطات ادارة التنظيم

تصميم الديكورات  تصميم الديكورات الداخلية  .86

 الداخلية

 مكتب في االبنية التجارية

تنظيم وادارة مهرجانات   .87

 وفعاليات

تنظيم وادارة مهرجانات 

 وفعاليات

 مكتب في االبنية التجارية
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