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Ref.: INT-7178-161-2021-00055 اإلشارة:  Date: 18/04/2021    التاريخ: 
 

 

( بشأن اضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحلات 2021/ 1538قرار اداري رقم ) 

 العامة والمقلقة للراحة والمضرةبالصحة
 

 مدير عام البلدية: -

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

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

 بالمحافظات وتعديالته.

ة المحالت العامة والمقلقة للراحبشأن الئحة  87/2015وعلى القرار الوزاري رقم  -

 والمضرة بالصحة.

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

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

( 584628-2021ورقم ) 22/3/2021يخ ( بتار617671-2021التالي أرقامها وهي )

 .3/2/2021بتاريخ 

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

 بتطبيق تصنيف األمم المتحدة الدولي لألنشطة االقتصادية. 
قة المقلوبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة الى الئحة المحالت العامة و -

 .30/3/2021( المؤرخ في 6/2021للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم )
 

 - قـــــــــــرر-

راحة لقة للتضاف األنشطة التالية بالجداول الملحقة بالئحة المحالت العامة والمق أولى:مادة 

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

شاط على كل ن شأن الئحة المحالت العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة طبقا لما هو محدد قرين

 التالي: حو الن

 األماكن المسموح فيها باالستغالل النشاط م

-الري  –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ   مالبيع بالتجزئة لأللمنيو  .1
األحمدي( حسب االشتراطات المحددة من قبل - الفحيحيل

 البلدية )إدارة التنظيم(

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

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  البيع بالجملة ألدوات الزينة والمجوهرات التقليدية  .3
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  
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توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  إدارة معاهد تدريب أهلية   .4
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  انشاء أرصفة الموانئ واالنشاءات البحرية  .5
87/0152( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط مكتب في األبنية التجارية حسب النظم  وكيل خطوط جوية   .6
87/2015( من القرار رقم 2واللوائح في الجدول رقم )  

توطين النشاط محل في أبنية السكن االستثماري حسب -1 أجهزة االتصاالت ومستلزماتها    .7
( من القرار الوزاري رقم 1النظم واللوائح في الجدول رقم )

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

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

حسب النظم  االستثمارية والتجاريةالسكنية و المناطق
( من القرار الوزاري رقم 6واللوائح في الجدول رقم )

87/2015  
 –توطين النشاط محل في المناطق الخدمية )الشويخ -4

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

 

واسقاط  87/2015لقرار الوزاري رقم في الئحة الحالت باتعتمد مسميات األنشطة المرخصة : مادة ثانية

ادية القتصاوما يقابلها من أنشطة مصنفة دوليا حسب التصنيف الدولي لألمم المتحدة لألنشطة  كل نشاط

 -وذلك حسب الجدول التالي:

 

النشاط المعتمد في  م
 برنامج البلدية

النشاط المعتمد في 
وزارة التجارة حسب 

 التنصيف الدولي

 التوطين

 
 
 
 
1 

ممطع  مطعم 

تقل  حسب النظم واللوائح بمساحه ال االستثمارية األبنيةمحل في  -1

م  24عن   
م حسب النظم  24بمساحه ال تقل عن  التجارية األبنيةمحل في  -2

 واللوائح
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

م حسب النظم واللوائح 24بمساحه ال تقل عن  والتجارية واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4 

حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم بمساحه ال تقل 
م 24عن   
محل في المناطق الحرفية -5  
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2 

 مأكوالت خفيفة مأكوالت خفيفة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةمحل في البلوكات  -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

سب اشتراطات اداره التنظيمحسب النظم واللوائح وح  

 
 
3 

 مخبز )فرن( مخبز )فرن(

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةمحل في  -2   
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم

 
 
 
 فطاير ومعجنات حلويات ومعجنات 4

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
محل في المناطق الحرفية -5  

 
 
5 
 

مخبز )فرن حلويات 
 ومعجنات(

 مخبز فرن

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم

 
 
 
6 

 مخبز تنور مخبز )تنور(

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم

   
 
7 

 حلويات حلويات

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1 عصائر ومرطبات مرطبات 8  
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النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

اشتراطات اداره التنظيمحسب النظم واللوائح وحسب   
 
 
9 

تحضير الوجبات 
 الغذائية الجاهزة

 تجهيزات غذائية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
محل في المناطق الحرفية -5  

 
 
10 

مطعم أسماك مقلية 
 ومشوية طازجة

مطعم شوي األسماك 
 والمأكوالت البحرية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم وحسب 
 اشتراطات اداره التنظيم

 
 
11 

 مأكوالت بحرية
مطعم شوي االسماك 

البحرية والمأكوالت  

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
12 

 نخي وباجيال
بيع النخى والباجالء 
والكراعين والهريس 

 واالش والجريش

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

نظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيمحسب ال  
 
 
13 

 آيس كريم وبوظة
محالت البوظة 

(اآليسكريم)  

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1البيع بالتجزئة للحوم  اللحوم 14  
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النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2 ومنتجات اللحوم  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
15 

 الدواجن والبيض
البيع بالتجزئة 

لمنتجات األلبان 
 والبيض

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
 
16 

سطةب -مسمكة   مسمكة 

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
17 

 أسماك

البيع بالتجزئة 
لألسماك وغيرها من 

المأكوالت البحرية 
 ومنتجاتها

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
18 

 جزارة جزارة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
19 

 المواد الغذائية
البيع بالتجزئة للمواد 

 الغذائية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 خضار وفواكه 20

للفواكه البيع بالتجزئة 
 بأنواعها

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3
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النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
األجبان واأللبان  21

 والمخلالت
البيع بالتجزئة 

 لمنتجات األلبان

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
مطحنة ومكسرات  22

 وحلويات جافة
مطحنة ومحمصة بن 

 صغيرة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

سب اشتراطات اداره التنظيمحسب النظم واللوائح وح  
 
 
23 

 الزهور والنباتات
البيع بالتجزئة للزهور 

 والورود

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
الطيور وأسماك  24

 الزينة
 البيع بالتجزئة للطيور

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل- 2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
السجائر والتبغ  25

 ومستلزماتها
بيع السجائر والتبغ 

 ومستلزماتها بالتجزئة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ يةالخدممحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
 العطارة 26

بيع االعشاب الطبية 
 الطبيعية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4
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 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
النحل والعسل  27

 ومستلزماتها
 البيع بالتجزئة للعسل

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

وحسب اشتراطات اداره التنظيمحسب النظم واللوائح   
 
 
28 

 البيع بالتجزئة للتمور التمور

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  

النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
المنتجات الغذائية  29

 والنباتات الصحية

البيع بالتجزئة 
للمنتجات الغذائية 
 والنباتات الصحية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل - الري - )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
مطحنة ومحمصة  30

 بن
مطحنة ومحمصة بن 

 صغيرة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
31 

 محمصة بن
مطحنة ومحمصة بن 

 صغيرة

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 
 
32 

تحميص وتجهيز 
البن والمكسرات 

 والبهارات

تحميص البن أو 
 طحنه

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 االحمدي(- الفحيحيل- الري- )الشويخ الخدميةمحل في المناطق  -4

 حسب النظم واللوائح وحسب اشتراطات اداره التنظيم
 مكتب في االبنية التجارية حسب النظم واللوائحالبيع بالجملة لمنتجات االتجار بالقهوة  33
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والمكسرات 
 والبهارات

 القهوة والشاي

 
 
 األقمشة 34

البيع بالتجزئة 
للمنسوجات واألقمشة 

(بأنواعها)الملبوسة  

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح والتجارية حسب واالستثمارية  
  

 
المالبس الجاهزة  35

رجال( –)سيدات   

البيع بالتجزئة 
للمالبس الجاهزة 

المشتركةللمحالت   

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
مالبس ولوازم  36

 األطفال

البيع بالتجزئة 
الجاهزة للمالبس 

 وأدوات االطفال

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
37 

 مالبس شعبية
البيع بالتجزئة 

الشعبيةللمالبس   

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
38 

لألحذيةالبيع بالتجزئة  األحذية والحقائب  

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
39 

 الهدايا والكماليات
البيع بالتجزئة للهدايا 

 والكماليات

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
البشوت وعبي  40

 النساء
البيع بالتجزئة لعبي 

 ومالفع السيدات

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
البطانيات  41

 والشراشف

البيع بالتجزئة 
للبطانيات والشراشف 

 والبياضات

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
 
 كلف ولوازم الخياطة لوازم الخياطة 42

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3
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النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  
43 

أدوات الزينة 
والمجوهرات 

 التقليدية

البيع بالتجزئة ألدوات 
الزينة والمجوهرات 

 التقليدية

حسب النظم واللوائح االستثمارية األبنيةمحل في  -1  
النظم واللوائح التجارية حسب األبنيةفي  محل -2  
 السكنيةفي المناطق  الواقعة التجاريةفي البلوكات  محل -3

النظم واللوائح  والتجارية حسب واالستثمارية  

 

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

 

 

 
 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


