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Ref.: INT-7178-161-2021-00402 اإلشارة:  Date: 28/11/2021    التاريخ: 

 

 

( بشأن اضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/  4324قرار اداري رقم )

 العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة
 

 -مدير عام البلدية :

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

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

 بالمحافظات وتعديالتها .

( بشأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة 87/2015وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 والمضرة بالصحة .

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

م 3/11/2021( المؤرخ في 197-388-2021-00283وبناء على كتاب وزارة التجارة رقم ) -

 ألنشطة في التصنيف الدولي .بشأن استحداث أنشطة تجارية على ا

وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة  -

 م .15/11/2021( المؤرخ في 27/2021والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )

 

 -قــــــرر   -

 

بالمناطق طين كل نشاط دولي من وزارة التجارة وتوتعتمد مسميات األنشطة المستحدثة مادة أولي: 

بها حسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة االقتصادية  المسموح

 النحو التالي :وذلك على 

 

 التوصية النشاط م

 مكتب في األبنية التجارية  التعاقد مع الفنيين والممرضات 1

محل في المناطق التابعة للهيئة العامة  البيع بالتجزئة للحيوانات المنزلية  2

 للزراعة والثروة السمكية 

الري –مناطق الخدمية )الشويخ المحل في  ة لمستلزمات الحيوانات وأطعمتها .تجزئالبيع بال 3

 تاشتراطااالحمدي( حسب –الفحيحيل –

 إدارة التنظيم .

مكتب غسيل وتلميع السيارات في مواقف  4

 المجمعات التجارية 

 مكتب في األبنية التجارية 
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 مكتب في األبنية التجارية تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق  5

 مكتب في األبنية التجارية  تركيب إنارة الطوارئ والمخارج  6

 مكتب في األبنية التجارية  تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان  7

 مكتب في األبنية التجارية  أعمال مواد سد الفراغات للمباني  تمقاوال 8

 مكتب في األبنية التجارية  تركيب أبواب مقاومة الحريق  9

 مكتب في األبنية التجارية  تركيب المصاعد والساللم المتحركة  10

البيع ألنظمة ومعدات إنذار الحريق وانارة الطوارئ  11

 والمخارج 

 -الري –محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

االحمدي ( حسب اشتراطات –الفحيحيل 

 إدارة التنظيم 

 مكتب في األبنية التجارية  البيع ألنظمة ومعدات مكافحة الحريق 12

 -الري –محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

االحمدي ( حسب اشتراطات –الفحيحيل 

 إدارة التنظيم

محل في البلوكات التجارية الواقعة في 

 مناطق السكنية واالستثمارية والتجارية ال

13 

 

–الري –محل في المناطق الخدمية )الشويخ  البيع ألنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان 

االحمدي ( حسب اشتراطات –الفحيحيل 

 إدارة التنظيم

 - الري–محل في المناطق الخدمية )الشويخ  البيع لمواد سد الفراغات للمباني  14

االحمدي ( حسب اشتراطات –الفحيحيل 

 إدارة التنظيم

 - الري–محل في المناطق الخدمية )الشويخ  البيع لألبواب المقاومة للحريق 15

االحمدي ( حسب اشتراطات –الفحيحيل 

 إدارة التنظيم

 

يعتمد تعديل توطين األنشطة التجارية في مناطق المسموح بها في التصنيف الدولي حسب  -: ثانيةمادة 

 النحو التالي :النظم واللوائح على 

 التوصية النشاط م

 مكتب في األبنية التجارية الدعاية واالعالن 1

الري  -محل في المناطق الخدمية )الشويخ 

حسب اشتراطات  االحمدي (–الفحيحيل  -

 إدارة التنظيم
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محل في البلوكات التجارية الواقعة في 

 مناطق السكنية واالستثمارية والتجاريةال

مكتب في األبنية التجارية شريطة عدم  تأجير قوارب مع الطاقم 2

عرض القوارب في الساحة االمامية 

 للمكتب

 

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

  

 

 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. عبدهللا أسد عمادي

 


