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Ref.: INT-7178-161-2021-00019 اإلشارة:  Date: 16/02/2021    التاريخ: 
 

( بشان اضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/ 870قرار إداري رقم ) 

 العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

  مدير عام البلدية :-

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

حة الت العامة والمقلقة للرابشأن الئحة المح 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 والمضرة بالصحة.

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

ب وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب الكت -

خ ( بتاري57639-2021ورقم ) 7/2/2021يخ ( بتار586926-2021التالي أرقامها وهي )

18/1/2021 . 

قة المقلووبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة  -

 8/2/2021( المؤرخ في 3/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 -   قـــــــــــرر -

 ة للراحةمقلقتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة وال مادة أولى :

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

شاط نن كل شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قري

 -حو التالي:النعلى 

 

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

( من 2توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم ) -1 معهد صحي للرجال 1

م180بمساحة ال تقل عن  2015/ 87القرار الوزاري رقم   

المناطق االستثمارية والتجارية توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في  -2

بمساحة ال  2015/ 87( من القرار الوزاري رقم 6حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )

.م180تقل عن   

توطين النشاط في األدوار التي يسمح بها الترخيص في مباني السكن االستثماري  -3

بشأن تنظيم  2009لسنة   (206) م حسب القرار الوزاري رقم180بمساحة ال تقل عن 

بهالملحقة  أعمال البناء والجداول  
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توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم  --1 صالون للرجال  2

2015/ 87( من القرار الوزاري رقم 1)  

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

87/2015 القرار الوزاري رقم   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية واالستثمارية -3

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

البيع بالتجزئة للساعات  3

 بأنواعها 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم -1

87/2015( من القرار الوزاري رقم 1)  

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

2015/ 87القرار الوزاري رقم   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية واالستثمارية -3

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

الري _ الفحيحيل _ األحمدي(  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

)إدارة التنظيم(  ددة من قبل البلديةحسب االشتراطات المح  

البيع بالتجزئة للمالبس  4

الجاهزة للمحالت 

 المشتركة

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم  -1

2015/ 87( من القرار الوزاري رقم 1)  

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

2015/ 87القرار الوزاري رقم   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية واالستثمارية  -3

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

الري _ الفحيحيل _ األحمدي(  –الشويخ  ) توطين النشاط محل في المناطق الخدمية - 4

)إدارة التنظيم( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية   

 

( من 2توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم ) تصميم مواقع الكترونية 5

2015/ 87القرار رقم   

 

مشتقات المنتجات  6

 الحيوانية والنباتية

( من 2توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015القرار رقم   

بيع األلعاب واللعب  7

 بالتجزئة 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم  -1

2015/ 87( من القرار الوزاري رقم 1)  

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

2015/ 87القرار الوزاري رقم   

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية واالستثمارية  -3

1520/ 87 ( من القرار الوزاري رقم 6والتجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم )  

األحمدي( حسب -الفحيحيل -الري –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -4

 االشتراطات المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم(

البيع بالجملة للطابوق  8

والبالط والسيراميك 

 والرخام 

( من 2)توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم 

2015/ 87القرار رقم   
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خياطة مالبس السيدات  9

 وأقمشتها 

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب النظم واللوائح في الجدول رقم  -1

2015/ 87 ( من القرار الوزاري رقم 1)  

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

2015/ 87قرار الوزاري رقم ال  

توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق السكنية واالستثمارية  -3

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

( من 2النظم واللوائح في الجدول رقم )توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب  أعمال البنية التحتية 10

2015/ 87القرار رقم   

( من 2توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في الجدول رقم ) االعمال الميكانيكية 11

2015/ 87 القرار رقم   

األحمدي( حسب -الفحيحيل -الري –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  تنجيد مقاعد السيارات 12

)إدارة التنظيم(  االشتراطات المحددة من قبل البلدية  

اكسسوارات  و  بيع زينة 13

 السيارات 

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

)إدارة التنظيم(  االشتراطات المحددة من قبل البلدية  

النشاط محل في المناطق الحرفية حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية توطين  -2

 )إدارة التنظيم(

 

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

 

 

  
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


