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الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني 139لخط الساخن: ا   
 

Ref.: INT-7178-8417-2020-00046 اإلشارة:  Date: 22/07/2020 التاريخ: 

 

/2020 )            GM /      368     )قرار إداري رقن                    

 بشأن إضافت أنشطت جديدة لالئحت احملالث العاهت
  و املقلقت للراحت و املضرة بالصحت 

 هدير عام البلديت

 
ثشأٌ ثهسٌخ انكٌٕذ ٔرؼسٌالرّ. 2016( نسُخ 33ثؼس االطالع ػهى انقبٌَٕ رقى ) -   

فً شأٌ رُظٍى انجٓبس انزُفٍذي ثبنجهسٌخ  2009نسُخ  ( 363ٔػهى انقزار انٕساري رقى ) -          

ٔفزٔػٓب ثبنًحبفظبد ٔرؼسٌالرّ.            

ثشأٌ الئحخ انًحالد انؼبيخ ٔانًقهقخ نهزاحخ   2015( نسُخ 87ٔػهى انقزار انٕساري رقى ) -   

ٔانًضزح ثبنصحخ ٔرؼسٌالرّ .      

نًحالد انزجبرٌخ .ثشأٌ رزاذٍص ا 2013( نسُخ 111ٔػهى انقبٌَٕ رقى ) -   

ٌ إضبفخ ثؼض األَشطخ أرقبو :أٔثُبء ػهى كزت ٔسارح انزجبرح ٔانصُبػخ ثش -   

18/2/2020( ثزبرٌد 172/05059/2020) - 16/2/2020( ثزبرٌد  2020/ 17/04828)     

  . 3/2/2020( ثزبرٌد 172/03456/2020)   

  االقزصبزٌخ نسٔل يجهس انزؼبٌٔ انرهٍجً.ثشأٌ إضبفخ أَشطخ جسٌسح ػهى انسنٍم انًٕحس نألَشطخ     

ٔثُبء ػهى يٕافقخ نجُخ زراسخ إضبفخ أَشطخ جسٌسح إنى الئحخ انًحبالد انؼبيخ ٔانًقهقخ  -    

.10/3/2020( انًؤرخ فً 2/2020نهزاحخ ٔانًضزح ثبنصحخ فً اجزًبػٓب رقى )          

 (  00053/2020) طبع انؼبصًخ ٔانجٓزاء رقىكزبة انسٍس/ َبئت انًسٌز انؼبو نشئٌٕ قٔثُبء ػهى  -      

 .8/7/2020انًؤرخ فً          

ٔثُبء ػهى يب رفزضٍّ انًصهحخ انؼبيخ.  -  
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 - قــــــــــــــــــرر-

 يبزح أٔنً :-
 

ثبنصحخ  رضبف األَشطخ انزبنٍخ ثبنجسأل انًهحقخ ثالئحخ انًحالد انؼبيخ ٔانًقهقخ نهزاحخ ٔانًضزح  -  

فً شأٌ الئحخ 2015( نسُخ 87( انصبزرح ثًٕجت انقزار انٕساري رقى )3انًشبر إنٍٓب ثبنًبزح )      

 انًحالد انؼبيخ ٔانًقهقخ نهزاحخ ٔانًضزح ثبنصحخ ػهى انُحٕ انزبنً: 
  

 

 األيبكٍ انًسًٕح فٍٓب االسزغالل
 

 انُشــــــــبط
 

 

 و
 

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في اندذول يكزتتىطيٍ انُشبط  -   

(2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى )     

  

 إستشبراد فٍ انتدًيم  

 

1 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انظُبعيخ  -  

االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى ( وانحزفيخ  حست    

 

 إَتبج عهت انهذايب وانكًبنيبد
 

2 

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في اندذول يكزتتىطيٍ انُشبط  -   

(2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى )    

تمذيى خذيبد يشغم شجكخ  

 االتظبالد انًتُمهخ االفتزاضيخ 

 

3 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انظُبعيخ  -  

وانحزفيخ  حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ  ) إدارح انتُظيى (      

طُبعخ انحهي وانًدىهزاد يٍ 

 انذهت

 

4 

انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انظُبعيخ يزخض انُشبط يٍ لجم  -  

وانحزفيخ  حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (      

طُبعخ انحهي وانًدىهزاد يٍ 

 انفضخ

 

5 

 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انظُبعيخ -  

االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى ( وانحزفيخ  حست     

تعجئخ انشبي وثذائم انشبي يثم 

انشهىراد وانجبثىَح واألعشبة 

 انجزيخ

 

6 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك  انظُبعيخ  -

( وانحزفيخ  حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى    

طُبعخ أطجبق انجيض ويب 

 شبثههب

 

7 

 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انظُبعيخ  -

حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (    

طُبعخ انظبثىٌ وانًُظفبد 

ويستحضزاد انتُظيف 

وانتهًيع وانعطىر 

 ويستحضزاد انتدًيم

 
 

8 

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في اندذول يكزتتىطيٍ انُشبط  -   

(2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى )     

 

 أعًبل تزكيت انسمبالد
 

9 

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في اندذول يكزتتىطيٍ انُشبط  -   

(2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى )     

 

 تأخيز أرطفخ انعًم وانسمبالد
 

10 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك انخذييخ    - 

وانحزفيخ  حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (   

 

 ورش انحذادح
 

11 
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 األيبكٍ انًسًٕح فٍٓب االسزغالل
 

 انُشــــــــبط
 

 و
 

 

    يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك  - 

انظُبعيخ  وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ     

) إدارح انتُظيى (   

   

 

طُبعخ عهت كزتىٌ طُبديك شُظ 

يطىيخ أو يفزدح يٍ انىرق يٍ انىرق 

 انًمىي انًًىج

 

 

12 

 انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطكيزخض انُشبط يٍ لجم  -

 وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ   انظُبعيخ  

 ) إدارح انتُظيى (  

طُبعخ أوعيخ يٍ انىرق أو انىرق 

 انًمىي انًًىج نألغذيخ وانًشزوثبد

 

13 

في أثُيخ انسكٍ االستثًبري حست انُظى    يحمتىطيٍ انُشبط  - 0  

(38/2102( يٍ انمزار انىساري رلى ) 0وانهىائح في اندذول رلى )       

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في يحمتىطيٍ انُشبط   -2   

( 2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2اندذول رلى )       

في انجهىكبد انتدبريخ انىالعخ في انًُبطك  يحمتىطيٍ انُشبط  -8   

نسكُيخ واالستثًبريخ وانًُبطك انتدبريخ حست انُظى وانهىائح  فيا       

( 2102نسُخ 38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 6اندذول  رلى )       

 انفحيحيم   -انزي  -في انًُبطك انخذييخ )انشىيخ  يحمتىطيٍ انُشبط   -4

  االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ )إدارح انتُظيى (     

 

 

 

انجيع ثبنتدشئخ نًُتدبد األنجبٌ وانجيض 

 وانشيتىٌ وانًخهالد وانعسم 

 

 

 

 

14 

 انفحيحيم   -انزي  -في انًُبطك انخذييخ ) انشىيخ  يحمتىطيٍ انُشبط   -

االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (      

 

 ورش طالء ودهبَبد انسيبراد
 

15 

 انفحيحيم   -انزي  -في انًُبطك انخذييخ ) انشىيخ  يحمانُشبط  تىطيٍ  -

االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (      

 

 انجيع ثبنتدشئخ نشيىد انسيبراد 
 

16 

 انفحيحيم   -انزي  -في انًُبطك انخذييخ ) انشىيخ  يحمتىطيٍ انُشبط   -

 االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ ) إدارح انتُظيى ( 

 

 أدواد انظُبعبد انجتزونيخ

 

17 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك   -  

انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ        

 ) إدارح انتُظيى (  

 

 طُبعخ ورق انزسى وانطجبعخ 

 

18 

 

 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك   -  

 ) إدارح انتُظيى ( انظُبعيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ   

   

   

طُبعخ انًستحضزاد انًبَعخ 

نالرتطبو ويستحضزاد سىائم انتجزيذ 

ويُع انتدًذ وانسىائم انًستخذيخ في 

األنيبف انهيذرونيكيخ نُمم انحزكخ 

انكيًيبئيخ انًزكجخ  وانكىاشف

وانتشخيض انًستخذيخ في انًختجزاد  

 

 

 

19 
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 األيبكٍ انًسًٕح فٍٓب االسزغالل
 

 انُشــــــــبط
 

 و
 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك  -  

 انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ

 ) إدارح انتُظيى (

 

طُبعخ يخبنيظ انًطبط انتزكيجي 

 وانًطبط انطجيعي

 

20 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك  -  

وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخانظُبعيخ   

 ) إدارح انتُظيى (

 

 إَتبج اندجٍ األثيض

 

21 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك       -

 انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ

 ) إدارح انتُظيى (

وانًزكش إَتبج يظم انهجٍ انطبسج 

واندبف وإَتبج اندجُيٍ أو سكز 

 انهجٍ

 

22 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك -  

 انظُبعيخ وانخذييخ وانحزفيخ  حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم

 انجهذيخ ) إدارح انتُظيى (

 

 طُبعخ انًثهدبد

 ) اآليس كزيى( يٍ انحهيت

 

23 

لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك يزخض انُشبط يٍ   -

 انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ

 ) إدارح انتُظيى (

 

طُبعخ انكبكبو في شكم يعدىٌ أو 

 يسحىق أو كتم

 

24 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك      -

االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخانظُبعيخ وانحزفيخ حست   

 ) إدارح انتُظيى (

طُبعخ اندهىكىس وشزاة 

 اندهىكىس وسكز انشعيز

 ) انًههتىس( وإَتبج انديهىتيٍ

 

25 

 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك -  

 انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ

انتُظيى ( ) إدارح  

 

طُبعخ انىرق انظحي وانًُبديم 

ويُبديم انتُظيف وانتُشيف 

وانًُبشف وانفىط انظحيخ وفىط 

األطفبل وانًبئذح وحشىاد 

انُشيف ايتظبص  

 

 

26 

يزخض انُشبط يٍ لجم انهيئخ انعبيخ نهظُبعخ ويىطٍ في انًُبطك -  

 انظُبعيخ وانحزفيخ حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ

إدارح انتُظيى ()   

 

 انطجبعخ ثبستخذاو اآلالد انُبسخخ

 

27 

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في اندذول يكزتتىطيٍ انُشبط  -   

 (2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى ) 

 

 إدارح انًعبهذ انظحيخ

 

28 

في اندذول تىطيٍ انُشبط يكتت في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح -   

(2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2رلى )     

تأخيز يعذاد وتُظيى يهزخبَبد 

 نألطفبل

 

29 

   في اندذول في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح يكزتتىطيٍ انُشبط  -

2102نسُخ (  38( يٍ انمزار انىساري رلى )2رلى )      

 

 استشبراد أيُيخ
 

30 
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 األيبكٍ انًسًٕح فٍٓب االسزغالل
 

 انُشــــــــبط
 

 و
 

  وانهىائحفي أثُيخ انسكٍ االستثًبري حست انُظى   يحمتىطيٍ انُشبط  - 0

(38/2102 )( يٍ انمزار انىساري رلى 0في اندذول رلى )       

في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في يحمتىطيٍ انُشبط   -2   

( 2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2اندذول رلى )       

في انجهىكبد انتدبريخ انىالعخ في انًُبطك  يحمتىطيٍ انُشبط  -8   

االستثًبريخ وانًُبطك انتدبريخ حست انُظى وانهىائح  في       

( 2102نسُخ 38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 6اندذول  رلى )       

 

 

 

انمطع األثزيخ انتحف وانسدبد و

 وانتزاثيخ

 

 

 

31 

 

     انفحيحيم  -انزي  -) انشىيخ  في انًُبطك انخذييخ يحمتىطيٍ انُشبط   -

 ) إدارح انتُظيى (االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ  -  

    

 

 ورش حذادح انسيبراد
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في األثُيخ انتدبريخ حست انُظى وانهىائح في يحمتىطيٍ انُشبط  -0   

  ( 2102نسُخ  38( يٍ انمزار انىساري رلى ) 2اندذول رلى )   

   (2و 811ثًسبحخ ال تمم عٍ )   

  انفحيحيم  -انزي  -) انشىيخ  في انًُبطك انخذييخ يحمتىطيٍ انُشبط   -2

 إدارح انتُظيى (االحًذي( حست االشتزاطبد انًحذدح يٍ لجم انجهذيخ )  -  

 

 

 ثيع وشزاء وتأخيز انسيبراد
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 يبزح ثبٍَخ :-

ػهى جًٍغ انجٓبد انًرزصخ رُفٍذ ْذا انقزار ٌٔؼًم ثّ يٍ ربرٌد َشزِ ثبنجزٌسح انزسًٍخ . -  
   

 

 بلديتالهدير عام 

 م. أمحد عبداهلل املنفوحي

 
 

 

 

 

 



 بلــديـة الكـويـت

 

KUWAIT MUNICIPALITY 
 00110الصفاة  –الكويت  01ص.ب: 

 00994110هاتف: 
 www.municipality.gov.kwالصفحة اإللكترونية 

P.O.Box: 10 Kuwait – Safat 13001 
Tel.: 22449001 

Website: www.municipality.gov.kw 

 

 
 

 
  

الموحدالمراسالت نظام  -مستند إلكتروني 139لخط الساخن: ا   
 

  

 

 

 

 


