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Ref.: INT-1611-161-2021-00015 اإلشارة:  Date: 28/07/2021    التاريخ: 
 

  )2591/2021GM(القرار الإداري رقم
 

 مدير عام البلدية 

  الكويت.بلدية  في 2016لسنة  33بناءا على أحكام القانون رقم 
  تنظىىىىىىيم الليكىىىىىىل التنظي ىىىىىىي لل لىىىىىىا   بشىىىىىى ن 363/2009وعلىىىىىىى القىىىىىىرار الىىىىىىو ار  رقىىىىىىم

 وافرعلا بال حافظات وتعديالته. التنفيذ  للبلدية
  بشىىىى ن تحديىىىىد أوقىىىىات ع ىىىىل ال حىىىىالت الت اريىىىىة  215/2009وعلىىىىى القىىىىرار اإل ار  رقىىىىم

 الواقعه ب ناطق السكن الخاص.
  ال حىىىىالت العااىىىىة وال قلقىىىىة للراحىىىىة  بشىىىى ن 2015لسىىىىنة  87وعلىىىىى القىىىىرار الىىىىو ار  رقىىىىم

  العااة.وال ضرة بالصحة 
  اعيىىىىد فىىىىت  بشىىىى ن او  11/5/2021( ال ىىىى ر  1766/2021رقىىىىم   اإل ار  وعلىىىىى القىىىىرار

 الت ارية. األنشطةوغلق 
  بشىىىىىىىى ن تعىىىىىىىىديل  23/5/2021( ال ىىىىىىىى ر  1830/2021رقىىىىىىىىم   اإل ار  وعلىىىىىىىىى القىىىىىىىىرار

 الت ارية.اواعيد فت  وغلق األنشطة 
 اغىىىىىىال  ألافىىىىىىة األنشىىىىىىطة الخا ىىىىىىة ( بشىىىىىى ن 2551/2021رقىىىىىىم   اإل ار   روعلىىىىىىى القىىىىىىرا

 باألطفال.
 26/7/2021ه ال  ر  وبناء على قرار ا لس الو راء ال وقر ال تخذ باجت اع. 
  العااة.ول قتضيات ال صلحة 

 تقرر اآلتي 

  مادة أولى()

إلغاء كافة القرارات السابقة الصادرة خالل جائحة كورونا فيما تتضمنته من مواعيد فتح وغلق  -

 لتلك األنشطة.

ستثناء التجمعات بأنواعها  - سابقة با سماح بفتح كافة األنشطة المسموح لها بموجب قرارات  ال

بما فيها إقامة المؤتمرات وحفالت الزفاف والمناسببب ات امجتماعية وغيرما من األنشبببطة التي 

 تحددما الجهات المختصة.
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  )2591/2021GM(القرار الإداري رقم

  مادة ثانية()

 يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى:يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كافة األنشطة المتنوعة على أن 

 الصيدليات -

 الجمعيات التعاونية االستهالكية  -

 األسواق الموازية  -

 منافذ التسويق الغذائية والتموينية. -

 (مادة ثالثة) 

بشأن إغالق كافة األنشطة الخاصة باألطفال بما فيها  2551/2021يستمر العمل بالقرار اإلداري رقم 

 .1/9/2021يسمح بإعادة فتحها اعتبارا من النوادي الصيفية على أن 

 (مادة رابعة)

على جميع المحالت بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها مواصلة االلتزام بالشروط الصحية وضوابط 

عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة العامة ومن يخالف ذلك 

طبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة يعرض نفسه للمسائلة القانونية وت

 لذلك.

 (مادة خامسة)

اعتبارا من على جميع الجهات والقطاعات واالدارات المختصة بالبلدية العمل بما جاء به وتنفيذه 

 ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة. 27/7/2021

 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


