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Ref.: INT-7178-161-2021-00047 اإلشارة:  Date: 04/04/2021    التاريخ: 
 

 

( بشان اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/ 1414قرار اداري رقم ) 

 العامة والمغلقة للراحة والمضره بالصحة

 

 مدير عام البلدية:-

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

والمضرة  المحالت العامة والمقلقة للراحةبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 بالصحة.

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

 لتالياوبناء على طلب ممثل وزارة التجارة والصناعة بإضافة بعض األنشطة بموجب الكتب  -

( بتاريخ 584628-2021ورقم ) 8/3/2021يخ ( بتار606154-2021أرقامها وهي )

 . 21/3/2021تاريخ ( ب172-04836-2021ورقم ) 3/2/2021

 ة للراحةلمقلقوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة وا -

 21/3/2021( المؤرخ في 5/2021والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 -  قـــــــــــرر -

لراحة لقة لتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمق مادة أولى :

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

ط على ل نشاكشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين 

 -حو التالي:الن

 

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

البيع بالتجزئة أللعاب الفيديو  1
 وبرامجها وملحقاتها 

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

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

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

حسب النظم واللوائح في الجدول  السكنية واالستثمارية والتجارية
87/2015( من القرار الوزاري رقم 6رقم )  
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-الري  –المناطق الخدمية )الشويخ  توطين النشاط محل في -4
( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  األحمدي – الفحيحيل

 )إدارة التنظيم(

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

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  تركيب األدوات الصحية 3
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

 البيع بالجملة لإلسمنت والجص وما 4
 شابه

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

بجميع أنواعه البيع بالجملة للخشب 5 توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

بيع جميع أنواع الحديد ولوازم  6
 الحدادة

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

 )إدارة التنظيم(

بيع مواد البناء والمواد االنشائية  7
المعدنية ومعدات السباكة والتدفئة 

 ولوازمها

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

 )إدارة التنظيم(

ن النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في توطي وكاالت النقل والشحن البحري 8
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  البيع بالجملة لألحذية 9
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

البيع بالجملة ألدوات الزينة  10
 والمجوهرات

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

البيع بالجملة لآلالت والمعدات  11
 الكهربائية

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

بيع بالتجزئة لآلالت الموسيقيةال 12 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 2في الجدول رقم )  
 توطين النشاط محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق -3

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

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

 )إدارة التنظيم(

-الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  البيع بالتجزئة للخيام 13
األحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل البلدية  -الفحيحيل
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 )إدارة التنظيم(

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  البيع بالجملة للخيام 14
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم واللوائح في  تشغيل أجهزة الصرف اآللي 15
87/2015( من القرار رقم 2الجدول رقم )  

استشارات الهندسة البشرية لتصميم  16
 المباني 

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

الخاصة  تاستشارات ذوي االحتياجا 17
 والمكلفين برعايتهم 

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

استئجار وتأجير اآلالت والمعدات  18
 العلمية والتجارية والصناعية 

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

 )إدارة التنظيم(

 

 

  -مادة ثانية :

 على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

 

 

 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


