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Ref.: INT-7178-161-2021-00017 اإلشارة:  Date: 16/02/2021    التاريخ: 
 

( بشأن اضافة انشطة جديده الى لائحة المحلات العامة 2021/ 846قرار اداري رقم) 

 والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

 

 مدير عام البلدية:-

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

المضرة والت العامة والمقلقة للراحة بشأن الئحة المح 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بالصحة.

 بشأن تراخيص المحالت العامة. 111/2016وعلى القانون رقم  -

 لتاليوبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب الكتب ا -

 .25/1/2021( بتاريخ 480287-2021أرقامها وهي )

لراحة لمقلقة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة  -

 1/2/2021( المؤرخ في 2/2021والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 -قـــــــــــرر-

 

لراحة لقلقة تضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والم مادة أولى :

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

ط على ل نشاشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين ك

 -حو التالي:الن

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

البيع بالتجزئة لمنتوجات الديكور   .1
 واالسقف والمواد العازلة ومواد البناء

الري   –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
األحمدي( حسب االشتراطات المحددة من   - الفحيحيل -

 قبل البلدية )إدارة التنظيم( 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب  -1 البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة النسائية  .2
( من القرار الوزاري رقم 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم -2
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( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015  
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في -3

حسب النظم  والتجاريةالسكنية واالستثمارية المناطق 
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -4

األحمدي( حسب االشتراطات المحددة  -الفحيحيل  -الري 
 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم   وكاالت مالحية  .3
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

 مركز ترفيهي وتثقيفي وتدريبي   .4
 

النظم توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب  -1
( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )

2م100بمساحة ال تقل عن  87/2015  
 –النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  توطين-2

الري _ الفحيحيل _ األحمدي( حسب االشتراطات المحددة 
2م100بمساحة ال تقل عن  من قبل البلدية )إدارة التنظيم(  

لحيوانات المنزلية البيع بالتجزئة ل  .5
 واطعمتها واسماك الزينة ومستلزماتها

 

 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -1
األحمدي( حسب االشتراطات المحددة  -الفحيحيل   -الري 

 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(
محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة  -2

 السمكية 

المنسوجات والملبوسات واالحذية بيع   .6
 بالجملة

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  البيع بالجملة لجميع أنواع المالبس  .7
87/2015رقم ( من القرار 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  البيع بالجملة للهدايا والكماليات  .8
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

البيع بالجملة للبطاطين والبياضات   .9
 الجاهزة والشراشف

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 

87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )واللوائح في   

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  تجارة األغذية الخاصة والصحية  .10
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم -1 معهد صحي للسيدات  .11
( من القرار الوزاري رقم 2)واللوائح في الجدول رقم 

م180بمساحة ال تقل عن  87/2015  
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في -3

حسب النظم  والتجاريةالسكنية واالستثمارية المناطق 
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )
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م180بمساحة ال تقل عن  87/2015  
دوار التي يسمح بها الترخيص في توطين النشاط في األ-4

م  حسب 180مباني السكن االستثماري بمساحة ال تقل عن 
بشأن تنظيم أعمال  2009 ة( لسن206رقم) يالقرار الوزار

 البناء والجداول الملحقة به

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب  -1 صالون تجميل السيدات   .12
( من القرار الوزاري رقم 1رقم )النظم واللوائح في الجدول 

87/2015  

توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم  -2
( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في  -3

حسب النظم  والتجاريةالسكنية واالستثمارية المناطق 
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
توطين النشاط في األدوار التي يسمح بها الترخيص في  -4

( 206رقم) يمباني السكن االستثماري حسب القرار الوزار
بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به  2009 ةلسن  

والخضراوات البيع بالتجزئة للفواكه   .13
 الطازجة والمحفوظة والتمور

 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب  -1
( من القرار الوزاري رقم 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم  -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015  
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في  -3

حسب النظم  االستثمارية والتجاريةالسكنية و المناطق
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -4

المحددة  الري _ الفحيحيل _ األحمدي( حسب االشتراطات
 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(

 

البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات   .14
 المكتبية والجرائد والمجالت )المكتبات( 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب  -1
( من القرار الوزاري رقم 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
األبنية التجارية حسب النظم توطين النشاط محل في  -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015  
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توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في  -3
حسب النظم  االستثمارية والتجاريةالسكنية و المناطق

( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )
87/2015  
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -4

األحمدي( حسب االشتراطات المحددة  -الفحيحيل  -الري 
 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  البيع بالجملة لمنتجات اللحوم ومشتقاتها   .15
87/2015رقم ( من القرار 2واللوائح في الجدول رقم )  

اصالح وصيانة أجهزة تجهيز األغذية   .16
 والمشروبات والتبغ 

الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
( حسب االشتراطات المحددة من  األحمدي  - الفحيحيل –

 قبل البلدية )إدارة التنظيم(

البيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية   .17
طبية والعطور واألدوات واألجهزة ال

 ومستحضرات التجميل  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

 

  -: مادة ثانية
 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


