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( بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات 2021/ 1298قرار اداري رقم ) 

 العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة

 مدير عام البلدية:-

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

راحة العامة والمقلقة لل بشأن الئحة المحالت 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 والمضرة بالصحة.

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

كتاب وبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب ال -

 . 3/2/2021( بتاريخ 17-02274-2021رقم )

قلقة ة والمالئحة المحالت العاموبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى  -

 .7/3/2021( المؤرخ في 4/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

( بتاريخ 44-8417-2021-00017وبناء على كتاب اإلدارة القانونية رقم ) -

ة في بشأن اعتماد مسميات األنشطة الجديدة المرادفة لألنشطة المذكور 23/2/2021

شطة لألن للمناطق الحرفية حسب التصنيف الدولي لألمم المتحدة قرارات المجلس البلدي

 االقتصادية.
 

 

 

 

 
 

 

 - قـــــــــــرر –

 

حة لقة للراالمقتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة و مادة أولى :

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

ن كل د قريفي شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محد

 -حو التالي:الننشاط على 

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  رعاية المواليد واألطفال االصحاء رعاية منزلية  .1
87/0152( من القرار رقم2الجدول رقم ) واللوائح في  
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توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  المزادات في غير المحالت  .2
78/0152( من القرار رقم2في الجدول رقم )واللوائح   

البيع بالجملة للسلع الصيدالنية والطبية واألدوات   .3
 واألجهزة الطبية والعطور ومستحضرات التجميل

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

كات التجارية الواقعة في في البلو كتبالنشاط م توطين -2
حسب النظم واللوائح في  والتجاريةاالستثمارية  المناطق

( من القرار الوزاري رقم6الجدول رقم )  
 87/2015  

التجارية حسب النظم  توطين النشاط مكتب في األبنية -1 استيراد االدوية والمستلزمات الطبية  .4
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

كات التجارية الواقعة في في البلو كتبالنشاط م توطين -2
حسب النظم واللوائح في  والتجاريةاالستثمارية  المناطق

( من القرار الوزاري رقم6الجدول رقم )  
 87/2015  

مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  توطين النشاط أنشطة الشركات القابضة  .5
( من القرار رقم2واللوائح في الجدول رقم )  

 87/2015  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  تحصيل الشيكات والحواالت المسحوبة على الخارج  .6
( من القرار رقم2واللوائح في الجدول رقم )  

 87/2015  

والتبغ بالجملةبيع األغذية والمشروبات   .7 توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  
( من القرار رقم2واللوائح في الجدول رقم )  

 87/2015  

 

 

 ة دولياة مصنفتعتمد مسميات األنشطة المرخصة في المناطق الحرفية وما يقابلها من أنشط: مادة ثانية

 -االقتصادية وذلك حسب الجدول التالي:حسب التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة 

األنشطة المعتمدة في قرار المجلس البلدي للمناطق  م
  الحرفية

األنشطة المرادفة لها في التصنيف الدولي لدى وزارة 
 التجارة

بيع المركبات ذات المحركات -1 بيع وشراء السيارات  .1  
تأجير سيارات ركاب بدون سائق -1 تأجير السيارات  .2  

سيارات بسائق تأجير -2  
 

 البيع بالتجزئة لقطع غيار السيارات قطع غيار السيارات  .3
  

 بيع زينة واكسسوارات السيارات زينة السيارات  .4
كوي مالبس على البخار -1 مصبغة  .5  
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تنظيف وكوي مالبس يدويا وعلى البخار -2  
 تجهيزات غذائية مطبخ مركزي للوالئم  .6
 مطعم مطعم  .7
ومقهى مطعم مطعم ومقهى  .8  
 مطبعة مطبعة  .9
 الدعاية واالعالن دعاية واعالن  .10
سامرخطاط و  .11 خطاط -1   

رسام -2  

 
خياطة مالبس السيدات -1 خياط  .12  

المالبس الرجالية العربية خياطة -2  
البس الرجالية غير العربية خياطة الم -3  

 صالون للرجال  حالق  .13
 

 صيرفة صرافة  .14

البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها -1 بيع وتصليح األجهزة الكهربائية  .15  
اصالح وصيانة األجهزة الكهربائية -2  

االدوات االلكترونية -1 بيع وتصليح األجهزة االلكترونية  .16  
اصالح وصيانة االجهزة االلكترونية  -2  

االختبارات الدورية للسيارات من حيث السالمة  -1 فحص فني للسيارات  .17
 على الطرق

الفحص الفني العادي للسيارات -2  

 التامين التكافلي ضد حوادث السيارات تامين سيارات  .18
 التامين التقليدي ضد حوادث السيارات

 

 ورشة طالء ودهان السيارات اصباغ سيارات  .19

 أعمال وتركيب الديكور ديكور  .20
 تجهيزات غذائية تجهيزات غذائية  .21

ألجهزة الهواتف النقالةالبيع بالتجزئة  -1 بيع وتصليح الهواتف  .22  

اصالح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة  -2  
 

 البيع بالتجزئة لمواد البناء مواد انشائية  .23
 

 بقالة بقالة  .24
اصالح الحواسيب والمعدات الملحقة -1 بيع وتصليح أجهزة كمبيوتر  .25  

البيع بالتجزئة للحواسيب وملحقاتها  -2  
 

 فطاير ومعجنات فطاير ومعجنات  .26
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األسواق المركزية للمواد الغذائية -1 سوق مركزي  .27  
األسواق المركزية لغير المواد الغذائية -2  

البيع بالتجزئة لألدوات الصحية وتمديداتها -1 بيع وتصليح األدوات الصحية  .28  
تصليح وصيانة األدوات الصحية -2  

 مختبرات بيئية لفحص عينات التربة مختبر تربة  .29

اجرة جوالةسيارات  أجرة جوالة  .30  
 

  -: ثالثةمادة 
 ة. على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي

 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


