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Ref.: INT-7178-161-2021-00257 اإلشارة:  Date: 06/09/2021    التاريخ: 
 

 

( بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة و 2021/  3022قرار اداري رقم) 

 المضرة بالصحة

 مدير عام البلدية: -

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

والمضرة  المحالت العامة والمقلقة للراحةبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

ورقم  2/6/2021( المؤرخ في 662138رقم )وبناء على كتاب وزارة التجارة  -

بشأن البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي 25/5/2021( المؤرخ في 656568)

 لألنشطة االقتصادية. 
 ة للراحةلمقلقوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة وا -

 .11/8/2021( المؤرخ في 23/2021والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 

 - قـــــــــــرر-

مادة أولى: تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت بالقرار الوزاري رقم 2015/87           

بناء على التصنيف وتوطين كل نشاط دولي بالمناطق المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح         

 الدولي لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية وذلك على النحو التالي:

التجارة النشاط المعتمد في وزارة  م
 حسب التنصيف الدولي

 التوطين

ادارة الجامعات التي تدرس عن طريق االنترنت   .1
 أو اإلذاعة والتلفزيون أو عن طريق المراسلة

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة المعاهد العليا  .2

والترفيهالتعليم في مجال الرياضة   .3 م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل    

كرة  -كرة القاعدة -تعليم الرياضات )كرة القدم  .4
الكريكت( -السلة  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل   

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الجمباز  .5  

 مكتب في االبنية التجارية  تعليم ركوب الخيل   .6

 مكتب في االبنية التجارية  تعليم السباحة  .7

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الفنون القتالية  .8  
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م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم اليوغا  .9  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الرماية  .10  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  أكاديمية رياضية  .11  

 مكتب في االبنية التجارية  تعليم الغوص  .12

 مكتب في االبنية التجارية  إدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة  .13

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  مركز ترفيهي وتثقيفي  وتدريبي   .14  

 مكتب في االبنية التجارية  الخدمات البحرية والغوص التجاري  .15

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الفنون والدراما  .16  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الفنون واآلداب  .17  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  مدارس الفنون الجميلة   .18  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  مدارس الفنون األدائية والموسيقية  .19  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم الفنون التراثية والشعبية  .20  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  مدارس التصوير  .21  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تعليم األنشطة الرياضية والفنون  .22  

 مكتب في االبنية التجارية  إدارة معاهد تعليم اللغات ومهارات المحادثة  .23

تعليم قيادة المركبات    .24  مكتب في االبنية التجارية  

تعليم قيادة السيارات   .25  مكتب في االبنية التجارية  

التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير    .26
 األماكن العامة

 مكتب في االبنية التجارية 

تعليم قيادة الدراجات النارية    .27  مكتب في االبنية التجارية  

تعليم قيادة الدراجات النارية الرملية في    .28
 الساحات المغلقة

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة معاهد الحاسوب  .29

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  التدريب على صيانة وإصالح أجهزة الحاسوب  .30  

التدريب على استخدام الحاسوب والبرامج   .31
 الملحقة

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل   

التدريب على صيانة وإصالح األجهزة   .32
 االلكترونيات

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل   

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة معاهد التدريب والتطوير  .33

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة معاهد التدريب اإلداري  .34

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة معاهد تدريب المهارات الحياتية  .35

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة مراكز التدريب المهني  .36

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  مراكز تدريب الكوادر الطبية  .37  

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  تدريب وتأهيل العمالة المنزلية   .38  

الطيرانمدارس تعليم   .39  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  تدريب قفز حر  .40

 مكتب في االبنية التجارية  تدريب طيران شراعي  .41

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  التدريب على عمليات اإلنقاذ والناجين  .42  

 مكتب في االبنية التجارية  ادارة معاهد تدريب أهلية  .43
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م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  معاهد تدريب امنية  .44  

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات استشارات التعليم   .45

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات االختبارات والتقييم  .46

المستشفيات   .47  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة   .48  مكتب في االبنية التجارية  

الخدمات الطبية بالمستشفيات المتخصصة   .49  مكتب في االبنية التجارية  

العيون فىمستش  .50  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت النساء والوالدة  .51

الصادرة من بلدية الكويتحسب الرخص  طب األطفال  .52  

الخدمات الطبية بالمصحات المتخصصة ومراكز    .53
 إعادة التأهيل والصحة  الوقائية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  الخدمات الطبية التخصصية  .54

 مكتب في االبنية التجارية  إدارة المراكز الطبية التخصصية   .55

والمراكز والعيادات تجهيز المستشفيات   .56
 والمختبرات الطبية

 مكتب في االبنية التجارية 

 مكتب في االبنية التجارية  فتح وإدارة مركز طبي أهلي  .57

الطبيةادارة المختبرات   .58  مكتب في االبنية التجارية  

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات طبية منزلية  .59

 مكتب في االبنية التجارية  خدمات طبية  .60

 مكتب في االبنية التجارية  إدارة المستشفيات  .61

 مكتب في االبنية التجارية  دراسة وتنفيذ وادارة المشاريع الصحية  .62

  لكويتاحسب الرخص الصادرة من بلدية  محل في االبنية التجارية العيادات الطبية المتخصصة  .63

عيادات األمراض الجلدية والتناسلية والعيادات   .64
التجميلالطبية لجراحة   

لكويتاحسب الرخص الصادرة من بلدية محل في االبنية التجارية   

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات أمراض العيون  .65  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات أمراض األنف واألذن والحنجرة  .66  

ض النفسية والعصبيةعيادات األمرا  .67 لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية    

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات أمراض النساء والوالدة  .68  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات األطفال  .69  

الباطنيةعيادات   .70 لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية    

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات أمراض وجراحة العظام  .71  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مراكز الرعاية الصحية األولية  .72  

األهليةالمستوصفات   .73 لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية    

يتلكواسب الرخص الصادرة من بلدية محل في االبنية التجارية ح عيادات الطب العام  .74  

تلكوياسب الرخص الصادرة من بلدية ح محل في االبنية التجارية العيادات االستشارية   .75  

والصدرية والسكر عيادات األمراض الباطنية   .76
 والغدد

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية   

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مراكز وعيادات طب األسنان  .77  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مراكز طب األسنان  .78  
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األسنانعيادات   .79 لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية    

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  عيادات األشعة بمختلف أنواعها  .80  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مراكز التحاليل الطبية   .81  

مختبرات أشعة أكس وغيره من التصوير   .82
 التشخيصي  

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية   

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مختبرات الدم  .83  

مراكز العالج الطبيعي، العالج المهني، عالج   .84
 تقويم األعضاء

لكويتاالتجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية محل في االبنية   

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  مختبر تحاليل طبية  .85  
 

لكويتامحل في االبنية التجارية حسب الرخص الصادرة من بلدية  الطب البديل  .86  
 

لكويتاالصادرة من بلدية محل في االبنية التجارية حسب الرخص  مختبر خاص بالطب النووي  .87  
 

دور النقاهة والراحة   .88 م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل    

 

دور حضانة األطفال  )النهارية(   .89 م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل    

 

 مكتب في االبنية التجارية خدمات ذوي االحتياجات الخاصة  .90
  

انسانيةاستشارات خيرية   .91  مكتب في االبنية التجارية  
 

إنتاج العروض المسرحية الحية ، كالحفالت   .92
الغنائية والعروض الراقصة واألوبرا والفرق 

 الموسيقية

 مكتب في االبنية التجارية 

إنتاج الحفالت الغنائية والحفالت الحية الموسيقية   .93
 وحفالت األوبرا والعروض الراقصة 

رية مكتب في االبنية التجا  

 مكتب في االبنية التجارية  إقامة سيرك  .94
 

إدارة الحفالت والمسارح والمعارض الفنية    .95  مكتب في االبنية التجارية  
 

االستثمارية األبنيةمحل في  رسام  .96  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
  والتجارية واالستثمارية

االحمدي (  -الفحيحيل  - الر -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم    

 محل في المناطق الحرفية  حسب اشتراطات ادارة التنظيم
   

تجديد وترميم األعمال واللوحات الفنية   .97 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
والتجارية واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري  -) الشويخالخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

        

ة المتاحف وتشغيل المواقع والمباني التاريخي   .98  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
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المتاحف    .99 الصادرة من بلدية الكويتحسب الرخص    

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت المواقع األثرية  .100

 مكتب في االبنية التجارية  تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية  .101

يعيةحدائق النباتات والحيوانات والمحميات الطب   .102  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

من بلدية الكويتحسب الرخص الصادرة  المنتزهات  .103  

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت حدائق الحيوان  .104

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت المحميات الطبيعية  .105

 مكتب في االبنية التجارية  تشغيل المرافق الرياضية  .106
 

 مكتب في االبنية التجارية  إدارة المرافق السياحية  .107
 

 مكتب في االبنية التجارية  إنشاء وإدارة مالعب الجولف  .108
 

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم بطوالت رياضية  .109
 

 مكتب في االبنية التجارية  تنظيم المعسكرات الرياضية  .110
 

 مكتب في االبنية التجارية  دعاية وتسويق لألندية الرياضية  .111
 

ادارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة   .112
 الخدمات الالزمة لها 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت

األندية الرياضية وتشمل أندية كرة القدم    .113
 والطائرة والسلة واليد وغيرها 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت أندية كرة القدم  .114

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت أندية كرة الطائرة  .115

كرة السلةأندية   .116  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت أندية كرة اليد  .117

أندية البولنغ    .118  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

أندية الجولف    .119  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

أندية بناء األجسام    .120  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
 

أندية الفروسية وسباق الخيل والهجن    .121  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

أندية الرماية     .122  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
 

أنشطة ميادين الرماية     .123  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
 

األندية البحرية     .124  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
 

وممارسة كرة القدمادارة   .125  مكتب في االبنية التجارية  
 

أنشطة منتزهات الترفيه والمالهي والمنتزهات   .126
التي تقوم على موضوع )كالشخصيات الكارتونية 

 أو األفالم  أو الحيوانات(

 مكتب في االبنية التجارية 

أنشطة منتزهات الترفيه والمالهي )مدن المالهي   .127
 الترفيهية (

 مكتب في االبنية التجارية 
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أنشطة منتزهات الترفيه الخاصة التي تقوم على   .128
موضوع )كالشخصيات الكارتونية أو األفالم  أو 

 الحيوانات(

 مكتب في االبنية التجارية 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت مركز ترفيهي من خالل الحيوانات األليفة  .129

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  أنشطة ألعاب التسلية للكبار  .130  

االحمدي ( -الفحيحيل -الري -الشويخ  ) الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

م 100ن االبنية التجارية بمساحة ال تقل ع فيمحل  حلبة للسيارات والدراجات الكهربائية  .131  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الشويخ ) الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

منتزهات االستجمام والشواطئ والسواحل    .132  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 
 

تشغيل وسائل النقل المعدة للتنزه   .133  
( كنوادي اليخوت )  

 مكتب في االبنية التجارية 

المغامرات السياحية والتسهيالت الخاصة    .134
 بالتزحلق على المرتفعات

 مكتب في االبنية التجارية 

تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة    .135
 لتسهيالت االستجمام

 مكتب في االبنية التجارية 

هي تشغيل المعارض واألسواق ذات الطابع الترفي   .136  مكتب في االبنية التجارية  

تشغيل واستغالل األلعاب التي يتم تشغيلها    .137
 بالقطع النقدية 

 مكتب في االبنية التجارية 

م 100االبنية التجارية بمساحة ال تقل عن  فيمحل  غرف ترفيهية  .138  

 مكتب في االبنية التجارية  وكاالت التمثيل التجاري  .139

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت نوادي السيارات   .140

الحواسيب والمعدات الملحقةإصالح   .141 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
والتجارية واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -ويخ) الش الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة   .142  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
والتجارية واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
     حسب اشتراطات اداره التنظيم   

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية  .143  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

رةإصالح وصيانة الشاشات، لوحة المفاتيح، الفأ  .144 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو واالستثمارية  
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االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

إصالح وصيانة المحركات واألنظمة وأجهزة   .145
 تخزين المعلومات الثابتة والمحمولة

االستثمارية األبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو ماريةواالستث  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح معدات االتصاالت  .146  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
يةالتجارو واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح وصيانة أجهزة الهواتف الالسلكية  .147  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو واالستثمارية  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم  

      

إصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة   .148
 )الجوال(

االستثمارية األبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو ستثماريةاالو  

االحمدي  -الفحيحيل  -الري  -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 ( حسب اشتراطات اداره التنظيم       

إصالح وصيانة أجهزة الهاتف الثابت وأجهزة   .149
 الفاكس

االستثمارية األبنيةمحل في   
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  صيانة أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية  .150  
جاريةاالبنية الت فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  لواقعةا التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح المعدات اإللكترونية االستهالكية  .151  
نية التجاريةاالب فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح وصيانة األجهزة الكهربائية  .152  
بنية التجاريةاال فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  
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االحمدي (  -الفحيحيل-الري -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم    

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم    

اإللكترونيةإصالح وصيانة األجهزة   .153 ستثماريةاال األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم    

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم    

رازةخ  .154 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

الكعوبإصالح وصيانة األحذية وتركيب   .155 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الشويخ ) الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

االستثمارية األبنيةمحل في  تصليح االحذية والحقائب  .156  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم 

       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح وترميم وتركيب المفروشات المنزلية   .157  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية )الشويخ محل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم 

       

االستثمارية األبنيةمحل في  إصالح الدراجات الهوائية  .158  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل-الري -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

وتعديل المجوهرات إصالح  .159 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية) الشويخ محل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم   
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الساعات وأجزاءهاإصالح وتعديل   .160 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي ( -الفحيحيل -الري  -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

اضيةإصالح األجهزة الري  .161 االستثمارية األبنيةمحل في    
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم    

    

االحمدي (  -الفحيحيل-الري -الخدمية ) الشويخ محل في المناطق  إصالح األجهزة الموسيقية  .162
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

االستثمارية األبنيةمحل في  صب المفاتيح  .163  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -الشويخالخدمية ) محل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم  

      

االستثمارية األبنيةمحل في  قص وإصالح المسابيح  .164  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -لفحيحيلا -الري -الخدمية ) الشويخمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم       

غسيل المنسوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها   .165
 )الجاف(

االحمدي (  -الفحيحيل -الري-) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

االستثمارية األبنيةمحل في  غسل وكي والتنظيف الجاف   .166  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -لشويخ) ا الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم  

      

االستثمارية األبنيةمحل في  كوي مالبس يدوي  .167  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

( االحمدي  -لفحيحيلا -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم  

    

االستثمارية األبنيةمحل في  كوي مالبس على البخار  .168  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
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التجاريةو االستثماريةو  
االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم 
 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم 

      

االستثمارية ةاألبنيمحل في  استالم وتسليم المالبس  .169  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم  

      

االبنية التجارية      فيمحل  مصبغة مركزية  .170  
االحمدي (  -الفحيحيل-الري -) الشويخ  الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم
 

االستثمارية األبنيةمحل في  تنظيف و كوي مالبس يدويا و على البخار  .171  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةفي المناطق محل 
 حسب اشتراطات اداره التنظيم 

 محل في المناطق الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم 
      

االحمدي (  -الفحيحيل-الري  -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق  تنظيف السجاد  .172
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق  تنظيف الستائر  .173
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق  تنظيف المفروشات  .174
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق  غسيل وتصليح السجاد اليدوي  .175
 حسب اشتراطات اداره التنظيم

 

االستثمارية األبنيةمحل في  صالون تجميل السيدات  .176  
ية التجاريةاالبن فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  
   

االبنية التجارية      فيمحل  بيع وتركيب الشعر المستعار  .177  
االحمدي (  -الفحيحيل -الري -) الشويخ الخدميةمحل في المناطق 

 حسب اشتراطات اداره التنظيم

االستثمارية األبنيةمحل في  صالون للرجال  .178  
االبنية التجارية فيمحل   

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
التجاريةو االستثماريةو  
   

االستثمارية األبنيةمحل في  صالونات األطفال  .179  
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139لخط الساخن: ا  
 

االبنية التجارية فيمحل   
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 

  التجاريةو االستثماريةو

االبنية التجارية      فيمحل  الصبغ المجهري  .180  

االبنية التجارية   فيمحل  مركز تجميل  .181  

صالونات التدليك   .182 م  180االبنية التجارية   بمساحة ال تقل عن  فيمحل    

غيرها (العناية بالحيوانات ) العناية، التدريب، و   .183  حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت 

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت تدريب الكالب  .184

 حسب الرخص الصادرة من بلدية الكويت تدريب الخيل  .185

من بلدية الكويتحسب الرخص الصادرة  معهد صحي  .186  

م    180ية  بمساحة ال تقل عن االبنية التجار فيمحل  معهد صحي للرجال  .187  

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
م   180بمساحة ال تقل عن  التجاريةو االستثماريةو  

م    180ية  بمساحة ال تقل عن االبنية التجار فيمحل  معهد صحي للسيدات  .188  

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 

م    180بمساحة ال تقل عن  التجاريةو االستثماريةو  

م    180ية  بمساحة ال تقل عن االبنية التجار فيمحل  معهد صحي لألطفال  .189  

 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات 
م    180تقل عن بمساحة ال  التجاريةو االستثماريةو  
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