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اإلشارة:

Date:
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قرار إداري رقم  2022 / 150بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضره بالصحة.

Ref.:

مدير عام البلدية -:
-

بعد االطالع على القانون رقم ( )2016/33في شأن بلدية الكويت وتعديالته .
وعلى القرار الوزاري رقم ( )2009/363في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية
وفروعها بالمحافظات وتعديالتها.
وعلى القرار الوزاري رقم ( )2015/87بشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة
والمضرة بالصحة.
وعلى القانون رقم ( )2013 /111بشأن تراخيص المحالت العامة .
وبناء على كتاب وزارة الشؤون رقم ( )4120-40148-2021المؤرخ في
2021/10/27م المؤرخ في شطة في التصنيف الدولي .
وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم ( )2021/28المؤرخ في 2021/12/13م .
 -قــــــرر -

مادة أولي :تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الجمعيات التعاونية وما يقابلها من أنشطة مصنفة
دوليا حسب التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية النحو التالي -:
تم االطالع على األنشطة المذكورة بالجدول التالي ومناقشة وقررت اللجنة اآلتي.
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الخط الساخن139 :

النشاط المعتمد للجمعيات في قرار المجلس
البلدي
سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية
الرئيسي)
سوق مركزي رئيسي (مركز الضاحية الفرعي)
توزيع مواد تموينية
بيع بالجملة
لوازم العائلة
إدارة اعمال الجمعية
الخضار والفواكه

.7

نظارات

.8

صيدلية

النشاط في التصنيف الدولي
سوق مركزي للضاحية الرئيسية
سوق مركز الرئيسي /الضاحية الفرعي)
توزيع مواد التموين
سوق لوازم العائلة
إدارة اعمال الجمعية
البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة
والمحفوظة
 -1نظارات طبية
 -2نظارات شمسية
صيدلية
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.9

مكتبة

.10
.11

طباعة وتصوير مستندات
مستلزمات رياضية

.12
.13
.14
.15

لعب وأدوات أطفال
غسيل وكوي على البخار
استالم وتسليم مالبس
خياط مالبس الرجال واقمشتها

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

خياط مالبس سيدات واقمشتها
صالون حالق رجال
صالون حالقة أطفال
صالون تجميل سيدات
الزهور والنباتات
تصليح األحذية والحقائب
العطارة
مرطبات
المالبس الجاهزة

.25

العطور

.26
.27

هدايا وكماليات
طيور واسماك الزينة

.28

طيور تسلية أطفال

.29
.30
.31
.32
.33
.34

التأمين بالعمولة
اجرة تحت الطلب
الصيرفة
مكتب سفريات
تسليم واستالم البريد السريع
بيع الشنط واالحذية

البيع بالتجزئة للقرطاسية واألدوات المكتبية
والجرائد والمحالت (المكتبات)
طباعة وتصوير مستندات
البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد
والتخييم والقوارب والدراجات الهوائية
بيع األلعاب واللعب بالتجزئة
تنظيف وكوي مالبس يدويا على البخار
استالم وتسليم المالبس
 -1خياطة المالبس الرجالية العربية
وأقمشتها
 -2خياط المالبس الرجالية وغير العربية
واقمشتها
خياط مالبس سيدات واقمشتها
صالون رجال
صالونات األطفال
صالون تجميل السيدات
البيع بالتجزئة للزهور والورود والنباتات
تصليح األحذية والحقائب
بيع األعشاب الطبية والطبيعية
عصائر ومرطبات
البيع بالتجزئة للمالبس الجاهزة للمحالت
المشتركة
البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات
التجميل وصابون الزينة البخور
البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات
 -1البيع بالتجزئة ألسماك الزينة واالحياء
البحرية
 -2البيع التجزئة لطيور الزينة
تشغيل واستغالل األلعاب التي يتم تشغيلها
بالقطع النقدية بمساحة ال تقل عن 100متر
وسيط تأمين بالعمولة (وكيل حصري )
اجرة تحت الطلب
صيرفة
السياحة والسفر
أنشطة البريد السريع
-1البيع بالتجزئة لألحذية
-2البيع بالتجزئة للحقائب والسلع الجلدية
وتوابع السفر
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كلف ولوازم الخياطة
كلف ولوازم الخياطة
إصالح وتعديل الساعات وأجزاءها
تصليح ساعات
مخبز تنور
مخبز تنور
مخبز فرن
مخبز (فرن) حلويات ومعجنات
فطائر ومعجنات وحلويات
مطحنة وكسرات وحلويات جافة ومحمصة بن تحميص وتعبئة المكسرات
 -1البيع بالتجزئة لدواجن المذبوحة
الدواجن
 -2البيع بالتجزئة للبيض ومنتجاته
جزارة
جزارة
البيع بالتجزئة لألسماك وغيرها من
اسماك
المأكوالت البحرية ومنتجاتها
مطعم شوي األسماك والمأكوالت البحرية
شوي المأكوالت البحرية
 -1مأكوالت شعبية
مأكوالت شعبية (نجي وباجال –الهريس
واالش -الذرة – البطاطس – الترمس – البنك )  -2بيع النجي – والباجالء والكراعين –
الهريس واالش والجريش
مأكوالت خفيفة
مأكوالت خفيفة
-1إصالح وصيانة األجهزة الكهربائية
صيانة األجهزة الكهربائية والمنزلية وبيع
البيع بالتجزئة لألجهزة االلكترونية
مستلزمات
-1تصليح وصيانة األدوات الصحية
صيانة األدوات الصحية المنزلية وبيع
-2البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديدا
مستلزماتها
-1إصالح وصيانة األجهزة اإللكترونية
بيع وصيانة األجهزة اإللكترونية وبيع
-2البيع التجزئة لألجهزة وااللكترونية
مستلزماتها
منجرة يدوية
تصليح أعمال المنجور وبيع مستلزماتها
تركيب الزجاج والمرايا والبراويز
زجاج وبراويز وبيع مستلزماتها
 -1البيع بالتجزئة للمنسوجات واالقمشة
تنجيد المفروشات والستائر وبيغ مستلزماتها
بأنواعها (غير الملبوسة) الستائر.
 -2تنجيد األثاث والمفروشات واقمشتها.
 -1البيع بالتجزئة ألجهزة الهواتف النقالة .
الهواتف وتصليحها وبيع مستلزماتها
 -2بيع مستلزمات الهواتف النقالة .
مطعم
مطعم
محالت الوجبات السريعة
مطعم وجبات سريعة
سوق مركزي مصغر /الفروع
سوق مركزي مصغر
تبديل أسطوانات الغاز
تبديل أسطوانات الغاز
 -1اصالح كهرباء سيارات
كهرباء السيارات وتصليح اإلطارات وتبديل
 -2تبديل الزيوت
الزيوت

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد
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مادة ثانية  :تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت بالقرار الوزاري رقم 2015/87
وتوطين كل نشاط دولي المسموح بها الترخيص حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي
لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية على النحو التالي -:

م
1

النشاط
مقاوالت اعمال مواد حماية الهياكل
الحديدية
البيع لمواد حماية الهياكل الحديدية

3
4

فحص المصاعد والساللم المتحركة
اعمال تركيب الديكور

2

األماكن المسموح فيها باالستغالل
مكتب في األبنية التجارية
محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري
الفحيحيل –األحمدي )
مكتب في األبنية التجارية
 -1مكتب في األبنية التجارية
 -2محل في المناطق الخدمية ( الشويخ –
الري الفحيحيل –األحمدي )
 -3محل في المناطق الحرفية

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

مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي
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مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد

