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( بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة 2021/ 952قرار اداري رقم ) 

 والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

 -مدير عام البلدية:

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

ة في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدي 363/2009وعلى القرار الوزاري رقم  -

 وفروعها بالمحافظات وتعديالته.

لراحة المحالت العامة والمقلقة لبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

لكتب وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب ا -

 – 14/9/2020( بتاريخ 2020/14372/172التالي أرقامها وهي )

( بتاريخ 2020/497123) – 23/9/2020( بتاريخ 2020/15214/173)

11/10/2020. 

لمقلقة مة واوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العا -

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

 

 

 

 

 

 

 - قـــــــــــرر   -

ضرة احة والمة للراول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمقلقتضاف األنشطة التالية بالجد مادة أولى :

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

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

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م
 أدوات الصناعة البترولية  .1

 
 -الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

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

 وكالء شركات البواخر  .2
 

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

ب توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حس -1
قم ر( من القرار الوزاري 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

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

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

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

 
 إدارة المطاعم والتجهيزات الغذائية  .4

 
تجارية حسب النظم توطين النشاط مكتب في األبنية ال

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

 إدارة مطالبات التأمين الصحي  .5
 

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

 
 اثاث مكتبي  .6

 
النظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب 

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

 استيراد اليخوت وبيعها  .7
 

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

 
تأجير القوارب الترفيهية والزوارق بدون   .8

 سائق
 -الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

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

 
تأجير القوارب المائية والزوارق بدون   .9

 سائق
 -الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

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

 
 تأجير الدراجات المائية بدون سائق  .10

 
 -لري ا –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

األحمدي( حسبب االشبتراطات المحبددة مبن قببل  -الفحيحيل 
  ( إدارة التنظيم البلدية )

 
 الترفيهية والرياضيةتأجير السلع   .11

 
 -لري ا –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

األحمدي( حسبب االشبتراطات المحبددة مبن قببل  -الفحيحيل 
 ( إدارة التنظيم البلدية )
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أجهزة االتصاالت ومستلزماتها وقطع   .12
 غيارها

ب توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حس -1
قم ر( من القرار الوزاري 1واللوائح في الجدول رقم )النظم 
87/2015 
م توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظ -2

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

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

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

 ( إدارة التنظيم من قبل البلدية )
 

صناعة االشكال باستخدام الطباعة   .13
 المتعددة االبعاد

بل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في يرخص النشاط من ق
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب االشتراطات 

 (  إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية )
 

 معالجة وطي المعادن بالتلوين والتنظيف  .14
 

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

  ( إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية )
  

صناعة الكمامات واالقنعة للحماية من   .15
 الغازات

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

 (  إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية )
 

اللحوم ومنتجاتها بمختلف حفظ واعداد   .16
 الطرق كالتجفيف والتعليب

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

 (  إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية )
 

البيع بالتجزئة لألصباغ والطالء   .17
 والورنيش ومواد الالصقة للسيارات

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

 ( إدارة التنظيم البلدية )
 

 تأجير قطع المعدات البحرية  .18
 

 

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

 ( ادارة التنظيم ) البلدية 
 

يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في صناعة الورق الصحي ومناديل   .19
المناطق الصناعية والحرفية والخدمية حسب االشتراطات 
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 (   إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية ) التنظيف والمناشف
 

صنع الفلزات الثمينة وغير الحديدية   .20
 القاعدية

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

 ( إدارة التنظيم البلدية )
 

 سبك المعادن غير الحديدية  .21

 

يرخص النشاط من قبل الهيئبة العامبة للصبناعة ويبوطن فبي 
الصببناعية حسببب االشببتراطات المحببددة مببن قبببل المنبباطق 
 ( إدارة التنظيم البلدية )

  
 استشارات رياضية وقياس اللياقة البدنية  .22

 
توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 

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

حجز وسائل نقل وفنادق ومطاعم وأماكن   .23
 ترفيهية داخليا 

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

 
تنظيم الرحالت السياحية واإلرشاد   .24

 السياحي الداخلي 
توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 

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

 القيام بكافة أعمال نقل األشخاص العاملين  .25
 لحساب الغير

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

 
إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم   .26

 اكافة الخدمات الالزمة له
توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 

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

صناعة المشروبات المنكهة بخالصات او   .27
 أرواح الفاكهة

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

 المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم( 
صناعة المركبات العسكرية البرمائية   .28

 المدرعة
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في 

الشتراطات المحددة من قبل المناطق الصناعية حسب ا
 (  إدارة التنظيم البلدية )

قص وتفصيل المالءات واكياس الوسائد،   .29
 المفارش وااللحفة ، الوسائد

 

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

  ( إدارة التنظيم المحددة من قبل البلدية )
 

اصالح كهربائيات والكترونيات وتكييف   .30
 السيارات

 

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

 قبل البلدية )إدارة التنظيم(
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صناعة مقطورات مركبة على هياكل ذات   .31
 محركات

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

 (  إدارة التنظيم البلدية )
 صناعة السخانات الكهربائية  .32

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

 (  إدارة التنظيم ة )البلدي
صناعة المعدات المنزلية غير الكهربائية   .33

 للطبخ الكهربائي
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في 
المناطق الصناعية حسب االشتراطات المحددة من قبل 

 ( إدارة التنظيم البلدية )
صناعة معدات وغرف التجميد والتبريد   .34

وملحقاتها ألغراض التجارية مثل ثالجات   
وفريزارات العرض والبيع ومبردات 

 المياه والسوائل في المنشآت 

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

 ( إدارة التنظيم البلدية )

 صناعة الكيماويات العضوية األساسية  .35
 

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

 ( إدارة التنظيم البلدية )
سب توطين النشاط مكتب في أبنية السكن االستثماري ح -1 التأمين التقليدي  .36

قم ر( من القرار الوزاري 1رقم )النظم واللوائح في الجدول 
87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ة في توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقع -3

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

87/2015 
 كافة أنواع التأمين التكافلي  .37

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ة في توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقع -3

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

87/2015 
توطين النشاط مكتب في أبنية السكن االستثماري حسب  -1 التأمين التكافلي ضد حوادث السيارات  .38

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

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
في  ارية الواقعةتوطين النشاط مكتب في البلوكات التج -3

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

87/2015 
سب توطين النشاط مكتب في أبنية السكن االستثماري ح -1 التأمين التكافلي ضد الحرائق والسرقة  .39

قم الوزاري ر( من القرار 1النظم واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ة في توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقع -3

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

87/2015 
 التأمين التكافلي على الحياة  .40

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سب توطين النشاط مكتب في أبنية السكن االستثماري ح -1
قم ر( من القرار الوزاري 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

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

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

87/2015 
سب االستثماري حتوطين النشاط مكتب في أبنية السكن  -1 كافة أنواع التأمين  .41

قم ر( من القرار الوزاري 1النظم واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ة في توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقع -3

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

87/2015 
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139لخط الساخن: ا  
 

سب توطين النشاط مكتب في أبنية السكن االستثماري ح -1 التأمين الصحي على الحياة  .42
قم ر( من القرار الوزاري 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

87/2015 
ظم توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب الن -2

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
87/2015 
ة في توطين النشاط مكتب في البلوكات التجارية الواقع -3

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

87/2015 
 توطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب النظم -1 صالة بولينج  .43

( من القرار الوزاري رقم 2واللوائح في الجدول رقم )
 م100بمساحة ال تقل عن  87/2015

 
 

 

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

 

  
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


