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Ref.: INT-7178-161-2021-00018 اإلشارة:  Date: 16/02/2021    التاريخ: 

 

( بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة  2021 /847قرار إداري رقم ) 

 والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

 مدير عام البلدية:-

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

مضرة ت العامة والمقلقة للراحة والبشأن الئحة المحال 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بالصحة.

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

لي وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب الكتب التا -

( بتاريخ 2021/563973) – 31/12/2020( بتاريخ 2020/22366/172أرقامها وهي )

 .30/12/2020( بتاريخ 2020/561724) – 14/1/2021

راحة قة للوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقل -

 18/11/2020( المؤرخ في 3/2020والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 - قـــــــــــرر-

ضرة احة والمة للرتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمقلق مادة أولى :

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

 -تالي:و الحالنالمحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين كل نشاط على 

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

 بيع وشراء السيارات  .1
 

توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -1
بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )

.2م300ال تقل عن   
  
-الري-)الشويختوطين النشاط محل في المناطق الخدمية  -2

االشتراطات المحددة من قبل البلدية  باالحمدي( حس–الفحيحيل
 )إدارة التنظيم(.

 تشييد المباني   .2
 

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

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

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

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

( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )
87/2015من القرار الوزاري رقم   

 
-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 
 )إدارة التنظيم(.

 

 بيع المركبات ذات المحركات  .4
 

النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح توطين  -1
بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )

.2م300ال تقل عن   
  
-الري -توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -2

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 
 )إدارة التنظيم(.

 بيع واستيراد األدوية  .5
 

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

 

تجارة الجملة والتجزئة في أنواع   .6
 أخرى من المركبات ذات المحركات 
 

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

 

 األسواق المركزية للمواد الغذائية  .7
 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1

( من القرار الوزاري رقم 1واللوائح في الجدول رقم )
.2م80بمساحة ال تقل عن  87/2015  

 
واللوائح توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم  -2

بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )
.2م80ال تقل عن   

 
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -3



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  
 

( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )
. 2م80بمساحة ال تقل عن  87/2015من القرار الوزاري رقم   

-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4
حسب  2م80االحمدي( بمساحة ال تقل عن  –الفحيحيل 

 االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم(.
توطين النشاط محل في المناطق الحرفية بمساحة ال تقل عن  -5
من قبل البلدية )ادارة التنظيم( حسب االشتراطات المحددة  2م80  

البيع بالتجزئة للمجوهرات   .8
 والمصوغات

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1

( من القرار الوزاري رقم 1واللوائح في الجدول رقم )
87/2015  

 
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -2

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

( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )
87/2015من القرار الوزاري رقم   

-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4
االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 

 )إدارة التنظيم(.

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -1 تأجير سيارات ركاب بدون سائق  .9
.87/2015( من القرار رقم 2في الجدول رقم )  

-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -2
االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 

 )إدارة التنظيم(.

األسواق المركزية لغير المواد   .10
 الغذائية 

 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1
قرار الوزاري رقم ( من ال1واللوائح في الجدول رقم )

.2م80بمساحة ال تقل عن  87/2015  
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -2

بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )
.2م80ال تقل عن   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -3
( 6والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )االستثمارية 

. 2م80بمساحة ال تقل عن  87/2015من القرار الوزاري رقم   
-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

حسب  2م80االحمدي( بمساحة ال تقل عن  –الفحيحيل 
 االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم(.

توطين النشاط محل في المناطق الحرفية بمساحة ال تقل عن  - 5
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  .حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )ادارة التنظيم( 2م80
 مأكوالت شعبية  .11

 
 
توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1

( من القرار الوزاري رقم 1واللوائح في الجدول رقم )
.2م24 تقل عن بمساحة ال 87/2015  
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -2

بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )
.2م24ال تقل عن   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -3
( 6رقم )االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول 

. 2م24بمساحة ال تقل عن  87/2015من القرار الوزاري رقم   
-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 
. 2م24)إدارة التنظيم( بمساحة ال تقل عن   

 

في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في توطين النشاط مكتب  تجارة الجملة والتجزئة  .12
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

 

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  مقاوالت التنظيف العام للمباني   .13
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

 

في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في توطين النشاط مكتب  إدارة المزارع الحيوانية  .14
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  إدارة المزارع النباتية  .15
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

لتجارية حسب النظم واللوائح في توطين النشاط مكتب في األبنية ا تجارة المواد الكيماوية  .16
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1 سوق مركزي لغير المواد الغذائية  .17
( من القرار الوزاري رقم 1واللوائح في الجدول رقم )

.2م80بمساحة ال تقل عن  87/2015  
في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح توطين النشاط محل  -2

بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )
.2م80ال تقل عن   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -3
( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )

. 2م80بمساحة ال تقل عن  87/1520من القرار الوزاري رقم   
-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

حسب  2م80االحمدي( بمساحة ال تقل عن  –الفحيحيل 
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 االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم(.
توطين النشاط محل في المناطق الحرفية بمساحة ال تقل عن  -5
.من قبل البلدية )ادارة التنظيم( ددةحسب االشتراطات المح 2م80  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  إدارة الضمانات الممددة  .18
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  إدارة خدمات تسوية المطالبات  .19
87/2015( من القرار رقم 2رقم )الجدول   

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  مسرعات األعمال  .20

87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  مساحات العمل المشتركة  .21
87/2015 ( من القرار رقم2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  مراكز االبتكار  .22
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

اصدار ونشر التقاويم الفلكية ورقيا   .23
 والكترونيا

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في 
87/2015قم ( من القرار ر2الجدول رقم )  

استشارات في مجال علوم الفلك   .24
 والفضاء

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

تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية   .25
 والفلكية

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

مجال علوم الفلك  يالبحث والتطوير ف  .26
 والفضاء

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

النظم واللوائح في توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب  استشارات في المشاريع التجارية  .27
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  استشارات تجارية  .28
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

البيع بالجملة ألجهزة ومعدات معالجة   .29
 المعادن

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

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق  معالجة المعادن من الصدأ  .30
ة من قبل البلدية )إدارة الصناعية حسب االشتراطات المحدد

 التنظيم
البيع بالتجزئة ألجهزة ومعدات   .31

 معالجة المعادن
الفحيحيل -الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة  –
 التنظيم(.

انتاج المواد البالستيكية الستخدامات   .32
 الطبية

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق 
حسب االشتراطات المحددة من قبل والخدمية والحرفية الصناعية 

 البلدية )إدارة التنظيم( 

الفحيحيل -الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ تصليح األجهزة والمعدات الطبية  .33
االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة  –
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.التنظيم(  
 

انتاج وانشاء أجهزة إيواء مدرعة   .34
 بتقنية خاصة

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق 
الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة 

 التنظيم(

تالفحص الفني العادي للسيارا  .35 الفحيحيل -الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 
االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة  –

 التنظيم(.

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم  -1 البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم  .36
( من القرار الوزاري رقم 1واللوائح في الجدول رقم )

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

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

والتجارية حسب النظم  المناطق االستثماريةالسكن الخاص و
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )

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

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 
 )إدارة التنظيم(

بيع األغذية والمشروبات والتبغ   .37
 بالجملة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

.2م36بمساحة ال تقل عن  87/2015  
توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح  -2

بمساحة  87/2015( من القرار الوزاري رقم 2في الجدول رقم )
.2م36ال تقل عن   

 
توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق  -3

( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )
.2م36بمساحة ال تقل عن  87/2015من القرار الوزاري رقم   

 
-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

االحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  –الفحيحيل 
2.م36ال تقل عن  ة)إدارة التنظيم( بمساح  

 

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  حفر آبار النفط  .38
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  الخدمات المتصلة باستخراج النفط  .39



الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني  

 بلــديـة الكـويـت
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 22449001هاتف: 
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139لخط الساخن: ا  
 

87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية   .40
 وتمديداتها

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

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

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

( 6االستثمارية والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015من القرار الوزاري رقم   
 

-الري-توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4
المحددة من قبل البلدية  االحمدي( حسب االشتراطات –الفحيحيل 

 )إدارة التنظيم(.

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  خدمات التنظيف العام للمباني  .41
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

 

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

 

 

 

  
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


