




لمتضمن تعديل اإلجراءات او 81/7/0202تاريخ الصادر ب/ص 744عطفاً على تعميم وزارة الداخلية رقم 

من قبل الفريق الحكومي المعني بوضع استراتيجية التصدي لفيروس كورونا سابقاً ترازية المتخذة االح

  .( COVID 19المستجد )

 :  81/7/0202من تاريخ آلية تنفيذ هذه االجراءات ابتداءاً  ما يليفينبين لكم 

تعدل مدة حظر التجوال المفروض خالل شهر رمضان المبارك لتصبح منذ الساعة السابعة  -1
 . والنصف مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي

من الساعة الثامنة  خارج أوقات الحظر المفروضتم السماح للفعاليات المبينة ادناه باالفتتاح  -2
على الشكل  العملآلية  تقسيموذلك بعمالة العدد بالحد االدنى من و راً صباحاً وحتى الثالثة عص

 التالي :

 العمل المسموح بها ياما اسم المهنة

 كامل ايام االسبوع  ...... ( حلويات  –خضار  –لحوم  –بيع المواد الغذائية ) بقالية 
من الساعة الثامنة 
 وحتى وقت الحظر

وبيع  وصيانتها وااللكترونية األجهزة الكهربائيةوالخرداوات  بيع
 النجارة وااللمنيوم واالكسسوارات  اجهزة الكمبيوتر وقطعها

 حداأل

 االثنين واألربعاء واالقمشةحذية األلبسة واأل بيع محالت

 ) البسة + جلديات ( .خياطين 
 .سياراتال ومشاحم وغيار زيت مغاسل

 .كوي مالبسغسيل و
 وقرطاسية وتصوير مستندات. مكتبات

 .أدوات صحية
 .أجهزة خلوية ومستلزماتها

 الصناعية واحواض نباتات الزينة .االزهار الطبيعية وبيع 
 . لف وإصالح المحركات

 وبيع قطع كهربائية. تمديدات الكهربائية
 .التطريز
 . التنجيد

 الحدادة بكافة انواعها .
 لبالط والقرميد والسيراميك.بيع ا

 بيع الشرقيات واالراكيل ومستلزماتها.
 وزينتها . قطع تبديل السيارات

 .الزجاج اليدوي
 اصالح االحذية.

 التصوير وتحميض االفالم.
بيع العطور ومستحضرات التجميل والنوفوتيه والمجوهرات التقليدية 

 واكسسوارتها.
 بيع اكياس النايلون .

 بيع المنظفات .
 .العصرونية واالدوات المنزلية 

 الثالثاء والخميس



 بيع الهدايا والعاب االطفال.
 محالت دور النشر .

 الحالقة الرجالية والنسائية
على أن يلتزم الحالقون خاللها بارتداء لباس وقائي /شبيه بلباس )

العاملين بالمشافي/ طوال فترة العمل اليومي مع إلزامهم بتنظيم 
تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل /زبون واحد وأكثر حسب 

 ( مساحة المحل وقدرته االستيعابية
 محالت الصاغة .

 تركيب االلمنيوم والبلور .
 صناعة المفاتيح.

 بيع العدد الصناعية .
 مكاتب التكسي.

 صيانة االالت الزراعية والحصادات.
 النجارة .

 الخياطة الفردية .
 بيع مستلزمات االنتاج الزراعي والري ) والصيدليات الزراعية(.

 اصالح االطارات واصالح الدراجات الهوائية.
 المطابع المرخصة اصوالً .

من األحد وحتى 
 الخميس

 االحد والخميس محالت بيع النظارات 

االحد واالثنين  محالت تشريج الموبايالت واصالحها 
 واالربعاء

 محالت الصناعة الغذائية والبالستيكية واكياس النايلون.
 صيانة محركات  -خراطة معادن

ى يوم من يوم االحد ال
وتسمح ضمن الخميس 

ن عساكر منطقة اب
  الصناعية

ى يوم من يوم االحد ال االلبسة خياطة  –الجوارب  – التريكو –الصناعات النسيجية 
وتسمح ضمن الخميس 

زبلطاني منطقة 
 الصناعية

ر المدن الصناعية تستم عمل المدن الصناعية
بعملها كما هو معمول 

 به حالياً 

جميع المحالت ضمن منطقة حوش بالس الصناعية ومجمع القدم 
على ان يتم فتح تلك المحالت بالتناوب باشراف الصالح السيارات 

 ة الخدمات المختصة .ردائ

من يوم االحد حتى يوم 
 الخميس

 

 . رصفة تحت أي مسمى أو صفةشغال األفي الوقت ذاته إلى منع البسطات وإ اشار التعميمو

متطلبات الحفاظ على الصحة العامة من النظافة والتعقيم وعدم التجمعات وارتداء  كما اكد الى مراعاة
مستلزمات الوقاية من كمامات وقفازات واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة كما أقرتها وزارة 

يق إجراءات السالمة والصحة العامتين تحت طائلة ضرورة التأكد من تطبعلى  مشدداً الصحة وغير ذلك 
 .بذلكإغالق أي فعالية غير ملتزمة 




