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قرار إداري رقم ( ) 2021/1830بشأن تعديل مواعيد فتح وغلق األنشطة التجارية

مدير عام البلدية
 بناءا على أحكام القانون رقم  33لسنة  2016في بلدية الكويت . وعلىىىىى القىىىىاار الىىىىو ار رقىىىىم  2009/363بشىىىىنن مناىىىىلم النلكىىىى ال نال ىىىىي للجنىىىىاال نفلذ

للبلدية وأفاعنا بال حافاات ومعديالمه.

 وعلىىىى القىىىاار الىىىو ار رقىىىم  87لسىىىنة  2015فىىىي شىىىنن ال حىىىالت العاوىىىة وال قلقىىىةللااحة وال ضاة بالصحة العاوة.
 وبناء على قاار وجلس الو راء ال خذ ب اريخ 2021/5/18 :م . -وعلىىىىىى القىىىىىاار ا ار

 )2021/1766الصىىىىىا ر فىىىىىي  2021/5/11بشىىىىىنن وواعلىىىىىد

ف ح وغلق ال حالت .
 ول ق ضلات ال صلحة العاوة .تقرر الآتي
(مادة أولى)
تستتتت الماد ةاد ث نيةامناد قردرادإل درىارقما()2021/1766اد صتتتت را ا2021/5/11ا صتتتتا ا
ك ىا -:ا
" السىى اب بالجلوف في الىىالت ال اعم وال قا ي ون السىىاعة الخاوسىىة الىىباحا ا ح ى السىىاعة
الثاونة وساءا ا على أن يق صا الف ح بعد الساعة الثاونة وساءا ا على مسللم ال لبات فقط " .

الخط الساخن139 :

مستند إلكتروني -نظام المراسالت الموحد
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قرار إداري رقم ( ) 2021/1830بشأن تعديل مواعيد فتح وغلق األنشطة التجارية
(مادة ثانية)
علىاج يعاد حالتابك ةاأنشط ه اود س وحابف حه ابهذداد قردراود قردردتاد س بقةامودصلةادال زدما
ب شروطاد صحيةاوضودبطاعلماد ج عاد ودر ةا اقردرامجلساد وزردءاد وقراوقردردتاوزدرةا
د صحةاد ع مةاومنايخ فاذ كايعرضانفسها ل س ئلةاد ق نونيةاوتطايقاد عقوب تاد ودر ةا اد قودنينا
ود لودئ اود قردردتاد نظ ةا ذ كا .ا
(مادة ثالثة)
على ج لع الق اعات وا ارات ال خ صة بالبلدية وك ون يلزم الع
ون ماريخه ويلغى وا يخالفه ون قاارات سابقة .

ب ا جاء به ومنفلذه إع بارا ا
مدير عام البلدية
م .أحمد عبدهللا المنفوحي
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