دليلك أثناء الحظر الكلي
Lockdown Directory
#خلك_بالبيت
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ألن ســـامة الجميع تهمنا يســـرنا ان نضـــع بين ايديكم
دليـــل الحظـــر الكلـــي الـــذي يتضمن أهـــم المعلومات
التـــى قد تحتاجـــون اليها.
راجيـــن العلـــي أن يديـــم علينـــا نعمـــة الصحـــة واالمن
واالمـــان وان يزيـــ�ل هـــذه الغمـــة باســـرع وقت .
#خلك_بالبيت

Because your safety is our utmost concern, we
have provided you with a directory that contains
all information needed during the full lockdown.
May God grant us the health and safety during
these times.
#Stay_At_Home

الدليل الحكومي
Government Directory

الطوارئ والشرطة واإلسعاف والمطافئ
Emergency Police, Ambulance and Fire Services

112

طوارئ الكهرباء والماء
Electricity & Water Emergency

152

شكاوى حماية المستهلك
Consumer Protection Complaints

135

بلدية الكويت
Kuwait Municipality

139

وزارة الصحة العامة
Ministry of Health

151

مطار الكويت الدولي
Kuwait International Airport

161

المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية
Public Institution for Social Security

114

بيت الزكاة
Zakat House

175

ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission

133

وزارة الخارجية
Ministry of Foreign Affairs

162

فرق الدعم للطوارئ
Emergency support teams

محافظة العاصمة
55734035
Capital City
محافظة حولي
55926436
Hawalli
محافظة األحمدي
55231676
Al-Ahmadi
محافظة الجهراء
55823647
Al-Jahra
محافظة الفروانية
55654256
Al-Farwaniya
محافظة مبارك الكبير
55465328
Mubarak Al-Kabeer

عندما توتجه مشكلة في منزلك ال يمكن حلها عن طري�ق
خدمات الطوارئ الحكومية أو الخدمات المقدمة من
الجمعيات التعاونية وال تحتمل الت�أجيل أو الت�أخير ندعوكم
إلى التوصل على األرقام أعاله
When you encounter a problem in your home, that
cannot be solved by government emergency services
or services provided by cooperative societies and
cannot tolerate delay .
We invite you to contact the above numbers

المرافق العاملة
Operating Facilities

محطات الوقود
Petrol Stations
الجمعيات التعاونية وخدمات الصيانة
Co-Operative & Maintenance Services
فرع التموي�ن
Kuwait Supply Company Branches
شركة مطاحن الدقيق والمخابز
Kuwait flour mills & Bakeries Co
المستشفيات والمستوصفات الصحية
Hospitals & Health Clinics
مراكز تسوي�ق الغذاء
Supermarkets Grocery Stores
الصيدليات
Pharmacies
فرع الغاز
Gas Cylinders Reffling Center
مراكز صيانة الت�كي�يف
Air Conditioning maintenance centers
مكائن السحب اآللي
ATM machines

التصاري�ح للخروج اثناء الحظر الشامل
Permits During Curfew

لحجز مواعيد الجمعيات التعاونية
Book appointment Cooperative Societies
التصاري�ح الطبية للخروج أثناء الحظر الشامل
Medical Permits During Curfew
للتبرع بالدم
Blood donation

الصيدليات الحكومية
Governmental Pharmacies

مستشفى جابر األحمد
96992079
Jaber Al-Ahmad Hospital
مستشفى األميري
50880699
Al Amiri Hospital
مستشفى مبارك الكبير
50880755
Mubarak Al-Kabeer Hospital
مستشفى الفروانية
50880852
Farwaniya Hospital
مستشفى العدان
50880908
Al Adan Hospital
مستشفى الجهراء
50881066
Jahra Hospital
مستشفى الصباح
97632660
Al Sabah Hospital
مستشفى ابن سينا
99613948
Ibn Sina Hospital
مستشفى األمراض الصدرية
99258749
Chest Diseases Hospital
مستشفى الرازي للعظام
97633487
Al-Razi Orthopedic Hospital
مركز الكويت لمكافحة السرطان
96735242
Kuwait Cancer Control Center
مستشفى الطب النفسي
97350113
Kuwait Center for Mental Health
مستشفى الطب الطبيعي
99824037
Physical Medicine and Rehabilitation

الصيدليات الحكومية
Governmental Pharmacies

مستشفى الوالدة
98559531
Maternity Hospital
مركز أسعد الحمد لألمراض الجلدية
98514508
As’ad Al-Hamad Dermatology Center
مستشفى زي�ن لألنف واألذن والحنجرة
97552031
Zain Hospital for ENT
مستشفى البنك الوطني لألطفال
96931761
NBK Specialized Hospital for Children
مركز الراشد للحساسية
94162470
Al-Rashed Allergy Center
مستشفى األمراض السارية
96989164
Communicable Diseases Hospital
مركز الرعاية التلطيفية
94024786
Palliative Care Center
مركز صباح األحمد للمسالك البولية
90952469
Sabah Al-Ahmad Urology Centre
مركز بيت التموي�ل لعالج اإلدمان
94169363
KFH Addiction Treatment Center

خدمات وزارة الداخلية اإللكترونية
MOI e-services

لتجديد إقامة العمالة المنزلية مادة 20
Residency Type 20 Renewal
شراء الضمان الصحي
Medical Insurance
تجديد إقامة العمالة المنزلية
Residency renewal
تجديد البطاقة المدنية
Civil ID renewal

لتجديد إقامة عمالة القطاع األهلي مادة 18
Residency Type 18 Renewal
خدمة التسجيل للحصول على رمز مستخدم
Sign Up & User Registration
الضمان الصحي
Medical Insurance
خدمة التجديد
Renewal
تجديد البطاقة
Civil ID renewal

خدمات وزارة الداخلية اإللكترونية
MOI e-services

تجديد تسي�ير المركبة
Vehicle Registration Renewal
دفع المخالفات المرورية
Payment system for traffic violations
دفع غرامات اإلقامة والت�أشيرات
Payment portal for residency fine
تجديد رخصة القيادة
Driving License Renewal

مستمرون في خدمت�كم
Always at Your Service

أجهزة بوبيان دايركت
أجهزة السحب اآللي
تطبيق بوبيان
مساعد
الموقع اإللكتروني
واتساب
بوبيان كونسيرج
مركز االتصال
قنوات التواصل االجتماعي

Boubyan Direct
ATMs
Boubyan App
Msa3ed
Boubyan Website
WhatsApp through Msa3ed
Boubyan Concierge
Call Center
SM Channels

شكر ًا سواعد الكويت
Thank You

ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

#خلك_بالبيت
حتى نرجع مرة أخرى إلى ممارسة حياتنا
بشكل طبيعي
الل من نعم
ونستمتع بما منحنا ّ

