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 بلدية الكويت
 (824/2020القرار اإلداري رقم )

 مدير عام البلدية
 .يف شأن بلدية الكويت 2016لسنة  33بناء على أحكام القانون  -
بشـــــــأن  2020/  6/  25و على قرار جملس الوزراء الصـــــــادر يف  -

 .عىل املرحلة الثانية وتعديل مواعيد احلار اجلزئي يف البالد االنتقال
ـــــــــــل  2009لسنة  363وعلى القرار الوزاري رقم  - ــــــ ــــــ يف شأن اهليكـ

 تعديالته.و التنايمــــي للجهـــــاز التنــفيذي للبلدية وأفرعها احملافاات 
يف شأن الئحة احملالت  2015لسنة  87على القرار الوزاري رقم و  -

 العامة.العامة و املقلقة للراحة و املضرة الصحة 
الصــــــــــــــــادر يف  812/2020وعــــــلــــــى الــــــقــــــرار اإلداري رقــــــم  -

31/5/2020. 
الصــــــــــــــــادر يف  823/2020وعــــــلــــــى الــــــقــــــرار اإلداري رقــــــم  -

21/6/2020. 
 .وملقتضيات املصلحة العامة -

 يتتقرر اآل
 مادة أوىل

يســــــــمح بفتح اجملمعات التجارية من الســــــــاعة العاشــــــــرة صــــــــباحاً عىل 
 السادسة مساء

  مادة اثنية
يســـــمح بفتح األســـــواق الغذائية املوازية والتموينية وئالت األغذية يف  

عزولة من الســــاعة الســــادســــة صــــباحاً عىل الســــاعة املكافة املناطق غري 
 مساء.السابعة والنصف 

اق املســــجلة ضــــمن برانمج حجز املواعيد اخلاص وحيار على األســــو  
بوزارة التجارة اســـتقبال روادها بدون مواعيد مســـبقة ويكون اســـتقباهلم 
فقط وفقا لناام برانمج احلجز وخالل فرتة الســـماح املذكورة يف الفقرة 

 .أعاله
 مادة اثلثة 

يســـــمح بفتح األســـــواق الغذائية املوازية والتموينية وئالت األغذية يف 
 فقط.ساعة خلدمة قاطين تلك املناطق  24املناطق املعزولة ملدة 

 بقةواعيد مســبدون حجز م اســتقبال روادهاواق هذه األســ ىلعوحيار 
 التجارة.برانمج حجز املواعيد اخلاص بوزارة  من خالل

 

 مادة رابعة 
ـــــــــــــــعم واملقاهي  ميع أنواعها للمطايســـــمح   قتقدمي خدمايا عن طريـ

ذلك و  اجللوس،للمنازل أو خدمة استالم الطلب دون  خدمة التوصيل
 .من الساعة السادسة صباحاً عىل الساعة السابعة والنصف مساء

 احملالت.جلوس اجلمهور داخل  وحيار
 

  مادة خامسة
ضــــــــــا  ئالت التجزئة عىل احملالت املســــــــــموح هلا  زاولة نشــــــــــاطها ت

من الســـــــــاعة  812/2020واحملددة املادة الرابعة من القرار اإلداري 
 مساء.السادسة صباحا عىل الساعة السابعة والنصف 

 
 مادة سادسة 

 وكذلك املادةالوارد ذكرها املادة الســـــــــــابقة  يســـــــــــمح لكافة احملالت
 زاولة نشاطها عن طريق  812/2020اإلداري رقم  ابعة من القرارالر 

املنصـــــات اإللكرتونية واالتصـــــال اهلاتفي يف خدمة التوصـــــيل فقط من 
 مساء.الساعة السادسة صباحاً عىل الساعة السابعة والنصف 

 
 بعة امادة س

يســـتمر فتح العيادات واملســـتشـــفيات اخلاصـــة والصـــيدليات وفقاً  -1
 الصحة.للشروط والضوابط واملواعيد احملددة بقرارات وزارة 

يستمر فتح األنشطة واحلر  الصناعية  وافقــــــــــــــــــــــــة اهليئة العامة  -2
 لديهم.للصناعة حسب الشــروط والضوابط احملددة 

 

  مادة اثمنة
 اطاتاالشــــــــرت لة أنشــــــــطتها االلتزام بكافة مزاو عند مجيع احملالت على 

بقرارات وتعاميم وزارة الصـــــــــــحة والبلدية واجلهات الواردة  الصـــــــــــحية
 الشأن.احلكومية املختصة الصادرة يف هذا 

 لك(.ذنبًا للمساءلة القانونية وتطبيق العقوات املقررة لكل من خيالف )و
  مادة اتسعة

دية عالم املرئية واملسموعة ويف موقع البلينشر هذا القرار يف وسائل اإل
ويف اجلريدة الرمسية، وعلى املخاطبني أبحكامه والقطاعات  االلكرتوين:

واإلدارات املختصــة البلدية تنفيذ هذا القرار من اتريخ صــدوره ويلغى  
 سابقة.كل ما خيالفه من قرارات 

 مدير عام البلدية
 29/06/2020صدر بتاريخ: 


