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Ref.: INT-7178-161-2021-00119 اإلشارة:  Date: 22/06/2021    التاريخ: 

 

( بشأن إضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/  2198قرار إداري رقم ) 

 العامة والمقلقة للراحة ولمضره 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 المحالت العامة والمقلقة للبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

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

بشأن  21/2/2021( بتاريخ 17-03317-2021وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ) -

 البدء بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية. 
قلقة ة والمدراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العاموبناء على موافقة لجنة  -

 .14/6/2021( المؤرخ في 17/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 

 -قـــــــــــرر -

ة ة للراحلمقلقتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة وا مادة أولى:

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

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

 النحو التالي: نشاط على 

 التوصية النشاط م

النظم وطين النشاط محل في األبنية التجارية حسب ت-1 اصالح وتعديل المجوهرات 1
 واللوائح

 وطين النشاط محل في األبنية االستثماريةت-2
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -3

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

م حسب النظ توطين النشاط محل في األبنية التجارية -1 البيع بالتجزئة للسجاد والبسط 2
 واللوائح

 توطين النشاط محل في األبنية االستثمارية -2
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 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -3
االشتراطات المحددة  األحمدي( حسب-الفحيحيل -الري 

 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(
 محل في البلوكات التجارية الواقعة في توطين النشاط-4
 ناطق السكن الخاص والمناطق االستثمارية والتجارية م

البيع بالجملة إلطارات السيارات  3
 وتوابعها

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم 
 واللوائح

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  البيع بالجملة لقطع غيار السيارات  4
 واللوائح

 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  والساللم الكهربائية ومقاوالتهاالمصاعد  5
االشتراطات  األحمدي( حسب-الفحيحيل  –الري 

 المحددة من قبل البلدية )إدارة التنظيم(
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  تركيب زجاج واجهات األبراج 6

سب االشتراطات المحددة ح األحمدي(-فحيحيل ال–الري 
 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(

 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ  تركيب الزجاج والمرايا للمباني 7
االشتراطات المحددة  األحمدي( حسب-الفحيحيل -الري 

 من قبل البلدية )إدارة التنظيم(
النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم توطين  تنظيف المباني الجديدة بعد االنشاء 8

 واللوائح
تركيب أنظمة عازل الحرارة والصوت  9

 والذبذبات
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

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

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  خدمات عالقات عامة )كونسيرج( 10
 واللوائح

 

 87/1520 تعتمد مسميات األنشطة المرخصة في الئحة المحالت بالقرار الوزاري رقممادة ثانية: 

نشطة ة لألواسقاط كل نشاط وما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدولي لألمم المتحد

 جدول التالي:االقتصادية وذلك حسب ال

النشاط المعتمد في وزارة التجارة  م
 حسب التنصيف الدولي

 التوطين

زراعة الحبوب )باستثناء األرز(   .1
 والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية زراعة الحبوب )عدا األرز(  .2
طق الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنايرخص النشاط من قبل  إنتاج البقوليات  .3

 الصناعية والحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية زراعة البذور الزيتية  .4
 مكتب في االبنية التجارية زراعة األرز  .5
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زراعة الخضر والبطيخيات والجذور   .6
 والدرنات

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية زراعة البطاطا  .7
 مكتب في االبنية التجارية زراعة البصل  .8
 مكتب في االبنية التجارية زراعة قصب السكر  .9

 مكتب في االبنية التجارية زراعة التبغ  .10
 مكتب في االبنية التجارية زراعة محاصيل األلياف  .11
 مكتب في االبنية التجارية زراعة األعالف   .12
الزهور )األزهار  النباتات العطرية و  .13

 وبراعم األزهار(
 محل في االبنية االستثمارية  -
 محل في االبنية التجارية -
ارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثم -

 والسكنية والتجارية
االحمدي( -الفحيحيل -الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تراطات ل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اشمح -

 ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية زراعة األعناب   .14
 مكتب في االبنية التجارية زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية  .15
 طقيرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا النخيل وإنتاج التمور  .16

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية زراعة الحمضيات ) الموالح (  .17
 مكتب في االبنية التجارية زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة  .18

زراعة أشجار وشجيرات الفواكه األخرى   .19
 والجوزيات

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية زراعة الثمار الزيتية  .20
 مكتب في االبنية التجارية زراعة محاصيل المشروبات  .21
زراعة  التوابل والمحاصيل العطرية   .22

 ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدالنية
 مكتب في االبنية التجارية

االحمدي( -الفحيحيل -الري -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  إكثار النباتات  .23
 اشتراطات ادارة التنظيمحسب 

 مكتب في االبنية التجارية زراعة نباتات الزينة والشتالت )المشاتل(  .24
زراعة النباتات الحية ألغراض الغرس   .25

 والتزيين ) نباتات الزينة (
 مكتب في االبنية التجارية

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا اإلنتاج الحيواني  .26
 صناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيمال

 مكتب في االبنية التجارية تربية الماشية والجاموس  .27
 مكتب في االبنية التجارية تربية الخيول والحيوانات الخيلية األخرى  .28
 مكتب في االبنية التجارية تربية الجمال والحيوانات الجملية  .29
 مكتب في االبنية التجارية تربية الضأن والماعز  .30
 مكتب في االبنية التجارية تربية الدواجن  .31
 مكتب في االبنية التجارية تشغيل مفارخ الدجاج  .32
 مكتب في االبنية التجارية تشغيل مفارخ النعام  .33
 مكتب في االبنية التجارية تشغيل مفارخ الحمام  .34
يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق  إنتاج البيض  .35
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 الصناعية و الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية تربية النحل وإنتاج العسل ) المناحل (  .36
 مكتب في االبنية التجارية تربية األبقار   .37
 مكتب في االبنية التجارية تربية األغنام والماعز  .38
 مكتب في االبنية التجارية الزراعة المختلطة  .39
 مكتب في االبنية التجارية المائيةالزراعة   .40
 مكتب في االبنية التجارية أنشطة الدعم إلنتاج المحاصيل  .41
 مكتب في االبنية التجارية الخدمات الزراعية   .42
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  - تأجير المعدات الزراعية التي يشغلها عامل   .43

 التنظيم االحمدي( حسب اشتراطات ادارة
تراطات محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اش -

 ادارة التنظيم
مشروعات الري ) تشغيل نظم الري   .44

 للمشروعات الزراعية (
 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية تركيب البيوت الزراعية  .45
 التجاريةمكتب في االبنية  مزرعة المنتجات النباتية  .46
 مكتب في االبنية التجارية مقاوالت زراعية  .47
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا جز صوف الماشية  .48

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية تركيب غرف مستلزمات األعالف  .49
طق قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنايرخص النشاط من  إنتاج مستلزمات الدواجن  .50

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا إنتاج مستلزمات األعالف  .51

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
إنتاج مستلزمات و معدات األعالف   .52

 الخضراء
طق ل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنايرخص النشاط من قب

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  معالجة البذور للتكاثر  .53

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 -الفحيحيل  -لري ا -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  الصيد والقنص وخدماتها  .54

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية الحراجة وقطع األخشاب  .55
 مكتب في االبنية التجارية قطع األشجار  .56
 مكتب في االبنية التجارية جمع منتجات األحراج غير الخشبية  .57
 مكتب في االبنية التجارية جمع اللبان  .58

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا الغذائيإنتاج مستلزمات األمن   .59
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 مكتب في االبنية التجارية صيد األسماك   .60
 مكتب في االبنية التجارية صيد األسماك البحرية  .61
 مكتب في االبنية التجارية صيد أسماك المياه العذبة  .62
 مكتب في االبنية التجارية تربية المائيات  .63
 مكتب في االبنية التجارية تربية المائيات البحرية  .64
 مكتب في االبنية التجارية السمكي في البحار االستزراع  .65
 مكتب في االبنية التجارية تشغيل أحواض تفريخ األسماك في البحار  .66
 مكتب في االبنية التجارية تشغيل أحواض تفريخ الربيان في البحار  .67
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طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا إنتاج المرجان و الشعب البحرية  .68
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

تصنيع غرف و خطوط استنبات الزراعة   .69
 المائية

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 لتنظيمالصناعية حسب اشتراطات ادارة ا

 مكتب في االبنية التجارية تربية المائيات في المياه العذبة  .70
 مكتب في االبنية التجارية السمكي في المياه العذبة االستزراع  .71
تشغيل أحواض تفريخ األسماك في المياه   .72

 العذبة
 مكتب في االبنية التجارية

تشغيل أحواض تفريخ الربيان في المياه   .73
 العذبة

 االبنية التجاريةمكتب في 

 مكتب في االبنية التجارية تربية أسماك الزينة  .74
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين الفحم والليغنيت  .75

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق للصناعة ويوطن في المنايرخص النشاط من قبل الهيئة العامة  تعدين الفحم القاسي ) األنفراثيت (  .76

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين الفحم الصلب  .77

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 -لفحيحيل ا -لري ا -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  تنظيف وسحق وتحجيم وضغط الفحم  .78

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا إنتاج الفحم الصناعي  .79

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين الليغنيت  .80

 التنظيمالصناعية حسب اشتراطات ادارة 
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  غسيل الليغنيت وتجفيفه وسحقه   .81

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي  .82
 مكتب في االبنية التجارية استخراج النفط الخام   .83
 مكتب في االبنية التجارية الطبيعياستخراج الغاز   .84
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين ركازات الفلزات  .85

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين ركازات الحديد  .86

 ة التنظيمالصناعية حسب اشتراطات ادار
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية  .87

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم  .88

 ادارة التنظيمالصناعية حسب اشتراطات 
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين خامات المعادن غير الحديدية   .89

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تعدين خامات المعادن الثمينة ) المنتمية   .90

 الى مجموعة الذهب والفضة والبالتين (
طق صناعة ويوطن في المنايرخص النشاط من قبل الهيئة العامة لل

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

استغالل المحاجر الستخراج األحجار   .91
 والرمال والّطفل

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية تشغيل المحاجر  .92
المناطق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في  تعدين الجبس واالنهيدريت  .93
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 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تشغيل مناجم الرمال أو الحصباء )   .94

 الكسارات (
 مكتب في االبنية التجارية

 يرخص النشاط حسب المخططات المرخصة من قبل بلدية الكويت كسارة الصلبوخ  .95

 

 مكتب في االبنية التجارية  (دراكيلال) استخراج الرمل وإعادة وتعبئته  .96

 

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تعدين المعادن الكيميائية ومعادن األسمدة  .97
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 

 مكتب في االبنية التجارية استخراج األسمدة الطبيعية   .98

 

تعدين المعادن المحتوية على النتروجين   .99
 والبوتاسيوم والكبريت

طق النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنايرخص 
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 

تعدين الكبريت والخامات المحتوية على   .100
 الباريوم

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 البنية التجاريةمكتب في ا استخراج الخث   .101

 

 مكتب في االبنية التجارية استخراج الملح   .102

 

التعدين باستغالل المحاجر للحصول على    .103
 اإلسفلت والقار

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 

التعدين باستغالل المحاجر للحصول على    .104
 الكريمةاألحجار 

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 

 مكتب في االبنية التجارية حفر آبار النفط   .105
 مكتب في االبنية التجارية حفر آبار الغاز الطبيعي  .106
الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز   .107

 باستثناء خدمات المسح
 مكتب في االبنية التجارية

أعمال البنية التحتية لمنصات أجهزة حفر   .108
 آبار النفط 

 مكتب في االبنية التجارية

أعمال البنية التحتية للطرق والممرات   .109
 أجهزة حفر آبار النفط 

 مكتب في االبنية التجارية

ط أعمال البنية التحتية للسناتر ومصافي النف  .110
 ومضخات النفط 

 االبنية التجاريةمكتب في 

أعمال البنية التحتية لتمديد خطوط أنابيب   .111
 النفط والغاز 

 مكتب في االبنية التجارية

 مكتب في االبنية التجارية أعمال البنية التحتية للخدمات البترولية   .112
النفطية  واآلبار ومصافي  المنشآتصيانة   .113

 والبتروكيماوياتالنفط 
 مكتب في االبنية التجارية

إنزال بطانة المواسير الغالفية والمواسير   .114
 اإلنتاجية وما خصها

 مكتب في االبنية التجارية
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 مكتب في االبنية التجارية توريد لوازم حفر آبار النفط  .115
عزل وتخزين الغازات المنبعثة من   .116

 المحطات
 مكتب في االبنية التجارية

عمليات العزل الحراري لصناعات الغاز   .117
 والنفط

 االبنية التجاريةمكتب في 

 مكتب في االبنية التجارية حقن الغازات في حقول النفط  .118
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا تجهيز وحفظ اللحوم   .119

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

 اشتراطات ادارة التنظيماالحمدي( حسب 
 تشغيل المجازر )ذبح وتهيئة لحوم  .120

 المواشي( .   
 مكتب في االبنية التجارية

 محل في االبنية االستثمارية  - جزارة  .121
 محل في االبنية التجارية -
ارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثم -

 والسكنية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -دمية )الشويخ محل في المناطق الخ -

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تراطات محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اش -

 ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثمارية  - ملحمة  .122

 محل في االبنية التجارية -
رية ستثمامحل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق اال -

 والسكنية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تراطات محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اش -

 ادارة التنظيم
 محل في االبنية االستثمارية  - ذبح الدواجن واألرانب والطيور.   .123

 محل في االبنية التجارية -
ارية محل في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق االستثم -

 والسكنية والتجارية
 -الفحيحيل  -الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ  -

 االحمدي( حسب اشتراطات ادارة التنظيم
تراطات محل في المناطق التابعة للهيئة العامة للزراعة حسب اش -

 التنظيمادارة 
إنتاج أنواع لحوم الدواجن واألرانب   .124

 والطيور الطازجة
طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
إنتاج أنواع الدواجن واألرانب والطيور   .125

 المبردة والمجمدة
ق في المناط يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن

 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
ذبح وتهيئة حيوانات الصيد ) تشمل   .126

الحيتان المجهزة لحومها على البر أو على 
 ظهر السفن (

 مكتب في االبنية التجارية

 يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق إنتاج اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة  .127
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم
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يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المناطق 
 الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا إنتاج اللحوم الطازجة  .128
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

طق النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنايرخص 
 الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا إنتاج اللحوم المبردة والمجمدة  .129
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

طق يوطن في المنايرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة و
 الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها ) بمختلف   .130
 الطرق كالتجفيف والتعليب (

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

ق في المناط يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن
 الحرفية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

 الطازجةإنتاج وتصنيع وتعبئة اللحوم   .131
 والمجمدة

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 الصناعية حسب اشتراطات ادارة التنظيم

طق يرخص النشاط من قبل الهيئة العامة للصناعة ويوطن في المنا
 اشتراطات ادارة التنظيم الحرفية حسب
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