دليل حظر
التجوال الكلي
Total Lockdown
Guide

انطالقــا مــن اهتمــام البنــك األهلــي المتحــد بســامتكم جميعــً ،نحــرص علــى أن يكــون عندكــم
كل مــا تحتاجونــه مــن معلومــات حــول الخدمــات األساســية خــال فتــرة حظــر التجــول الشــامل.
ســائلين اهلل العلــي القديــر أن يكتــب للجميــع كل الخيــر والعافيــة البركــة علــى الــدوام ،إنــه
ســميع مجيــب.
ودمتم سالمين.
Because Ahli United Bank (AUB) cares about your safety, we want to ensure that you have
all the information you need about essential services during the total lockdown.
We ask Allah, the Almighty, to bestow blessings, health and goodness upon everyone at
all times.
Stay safe.
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الدليل الحكومي
Government Directory
Emergency Police, Ambulance and Fire Services

112

الطوارئ والشرطة واإلسعاف واإلطفاء

Ministry of Public works

150

وزارة األشغال العامة

Electricity & Water Emergency

152

طوارئ الكهرباء والماء

Consumer Protection Complaints

135

شكاوى حماية المستهلك

Kuwait Municipality

139

بلدية الكويت

Ministry of Health

151

وزارة الصحة العامة

Kuwait International Airport

161

مطار الكويت الدولي

Public Institution for Social Security

114

االجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات

Zakat House

175

بيت الزكاة

Civil Service Commission

133

ديوان الخدمة المدنية

Ministry of Foreign Affairs

162

وزارة الخارجية
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فرق الدعم للطوارئ
Emergency support teams

4

محافظة العاصمة

55734035

Capital City

محافظة حولي

55926436

Hawalli

محافظة األحمدي

55231676

Ahmadi

محافظة الجهراء

55823647

Jahra

محافظة الفروانية

55654256

Farwaniya

محافظة مبارك الكبير

55465328

Mubarak Al-Kabeer

المرافق العاملة
Operating Facilities
محطات الوقود
الجمعيات التعاونية وخدمات الصيانة

Petrol Stations
ﻣﺣطﺎت اﻟوﻗود

فرع التموين
شركة مطاحن الدقيق والمخابز

Kuwait Supply Company Branches
ﻓرع اﻟﺗﻣوﯾن

المستشفيات والمستوصفات الصحية
مراكز تسويق الغذاء
الصيدليات
فرع الغاز
مراكز صيانة التكييف
مكائن السحب اآللي
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Co-Operative & Maintenance Services

Kuwait flour mills & Bakeries Co.
Hospitals & Health Clinics

اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣﺳﺗوﺻﻔﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ

ﻣراﻛز ﺗﺳوﯾق اﻟﻐذاء

اﻟﺻﯾدﻟﯾﺎت

Supermarkets Grocery Stores
Pharmacies
Gas Cylinders Raffling Center
Air Conditioning maintenance centers

ﻓرع اﻟﻐﺎز

ﻣراﻛز ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻛﯾﯾف

ﻣﻛﺎﺋن اﻟﺳﺣب اﻵﻟﻲ

ATM Machines

محطات تعمل أثناء الحظر الشامل
Filling stations operating during total lockdown
KNPC
Area

شركة البترول الوطنية الكويتية
رقم المحطة

Station Number

المنطقة

Area

رقم المحطة

المنطقة

Station Number

Bayan

24

بيان

Adailiya

24

العديلية

Al-Riqqah

94

الرقة

Doha (Asimah)

94

)الدوحة (العاصمة

Al-Nuwaiseeb

69

النويصيب

Khaitan

69

خيطان

Sabah Al-Ahmad City

126

مدينة صباح األحمد

Jaber Stadium

126

استاد جابر

Doha (Jahra)

79

)الدوحة (الجهراء

Ardhiya

79

العارضية

Al-Mutlaa

18

المطالع

Subhan

18

صبحان

Kabd

100

كبد

Subiya

100

الصبية

Al-Salmi

78

السالمي

Mina Abdullah

78

ميناء عبداللة

Al-Abdali Farms

128

مزارع العبدلي

Umm Al-Aish

128

أم العيش

(Only from 6am to 10pm)

)م10  ص إلى6 (فقط من الساعة
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محطات تعمل أثناء الحظر الشامل
Filling stations operating during total lockdown
ALFA
Area

محطة ألفا
رقم المحطة

Station Number

المنطقة

Area

رقم المحطة

Station Number

المنطقة

Abu Halifa

8

أبو حليفة

Mansouria

5

المنصورية

Zour

19

رأس الزور

United Nations Roundabout

51

دوار األمم

Khaitan

32

خيطان

South Doha

106

جنوب الدوحة

Al Jahra

9

الجهراء

Mishref

61

مشرف

Al Farwaniyah

80

الفروانية

South Surra

117

جنوب السرة
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محطات تعمل أثناء الحظر الشامل
Filling stations operating during total lockdown
Oula
Area
Al Massila
Al Adan

Al Salmiyah
West Shaabiyah

محطة األولى
المكان

Location
بداية خط الفحيحيل السريع

Beginning of Fahaheel expressway
طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت

King Fahad expressway towards
Kuwait City
الدائري الرابع

Fourth Ring Road
طريق الملك فهد باتجاه النويصيب

King Fahad expressway towards
Al Nuwasib

المنطقة

المسيلة
العدان
السالمية
غرب الشعيبة

Area
Qurtoba
Al Shuhada
Al Salmiyah
Al Wafra
Al Abdali
Al Shadadya

المكان

Location
الدائري الرابع

Fourth Ring Road

المنطقة

قرطبة

الدائري السادس

الشهداء

الدائري الخامس

السالمية

Sixth Ring Road
Fifth Ring Road
بجانب جمعية الوفرة

Besides Wafra Co-op

الوفرة

بجانب منفذ العبدلي الحدودي

العبدلي

الدائري السادس

الشدادية

Besides the exit border
Sixth Ring Road
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تصاريح المراكز الصحية ومراكز التسوق
Requests for Medical Centers & Shopping Centers

طلب التصاريح الطبية
Request Medical Permits
https://curfew.paci.gov.kw/request/create

حجز مواعيد مراكز التسوق
Book appointments for grocery shopping
http://www.moci.shop/
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الصيدليات الحكومية
Government Pharmacies
Jaber Al-Ahmad Hospital

96992079

مستشفى جابر األحمد

Al Amiri Hospital

50880699

مستشفى األميري

Mubarak Al-Kabeer Hospital

50880755

مستشفى مبارك الكبير

Farwaniya Hospital

50880852

مستشفى الفروانية

Al Adan Hospital

50880908

مستشفى العدان

Jahra Hospital

50881066

مستشفى الجهراء

Al Sabah Hospital

97632660

مستشفى الصباح

Ibn Sina Hospital

99613948

مستشفى ابن سينا

Chest Diseases Hospital

99258749

مستشفى األمراض الصدرية

Al-Razi Orthopedic Hospital

97633487

مستشفى الرازي للعظام

Kuwait Cancer Control Center

96735242

مركز الكويت لمكافحة السرطان
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الصيدليات الحكومية
Government Pharmacies
Kuwait Center for Mental Health

97350113

مستشفى الطب النفسي

Physical Medicine and Rehabilitation

99824037

مستشفى الطب الطبيعي

Maternity Hospital

98559531

مستشفى الوالدة

As’ad Al-Hamad Dermatology Center

98514508

مركز أسعد الحمد لألمراض الجلدية

Zain Hospital for ENT

97552031

مستشفى زين لألنف واألذن والحنجرة

NBK Specialized Hospital for Children

96931761

مستشفى البنك الوطني لألطفال

Al-Rashed Allergy Center

94162470

مركز الراشد للحساسية

Communicable Diseases Hospital

96989164

مستشفى األمراض السارية

Palliative Care Center

94024786

مركز الرعاية التلطيفية

Sabah Al-Ahmad Urology Centre

90952469

مركز صباح األحمد للمسالك البولية

KFH Addiction Treatment Center

94169363

مركز بيت التمويل لعالج اإلدمان
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خدمات وزارة الداخلية اإللكترونية
MOI E-Services
https://www.moi.gov.kw/main/
تجديد إقامة العمالة المنزلية مادة 20
الضمان الصحي
تجديد إقامة العمالة المنزلية
تجديد البطاقة المدنية
لتجديد إقامة عمالة القطاع األهلي مادة 18
خدمة التسجيل للحصول على رمز مستخدم
الضمان الصحي
خدمة التجديد

Medical Insurance
Residency renewal
Civil ID renewal
Residency Type 18 Renewal
Sign Up & User Registration
Medical Insurance
Renewal

تجديد تسيير المركبة

Vehicle Registration Renewal

دفع المخالفات المرورية

Payment system for traffic violations

دفع غرامات اإلقامة والتأشيرات
تجديد رخصة القيادة
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Residency Type 20 Renewal

Payment portal for residency fine
Driving License Renewal

AUB Concierge
for Premium Clients
Various exclusive services
for AUB Premium Clients
For Inquiries Kindly call 22969995
or visit our website

http://www.peacock-concierge.com

كونسيرج البنك األهلي المتحد
لعمالء البريميوم فقط
باقة متنوعة من الخدمات الحصرية لعمالء البريميوم
في البنك األهلي المتحد
22969995 لالستفسار يرجى االتصال على
أو زيارة موقعنا اإللكتروني
http://www.peacock-concierge.com

13

Cash Delivery with Peacock Concierge for
AUB Customers over the age of 60 years
AUB strives to ensure the safety and social distancing of our
more vulnerable clients during this period, delivering cash
withdrawals to the homes of our clients over 60 years of
age with no delivery fees 24/7, in cooperation with Peacock
Concierge. If you are one of these clients and need to
withdraw cash, please contact Peacock Concierge services at
22969995, dial 0, specify how much cash you would like to
withdraw, and it will be delivered straight to your doorsteps.
This service is available for withdrawals from KD 100 to KD
1000 per transaction. For more information, please contact
AUB Hayakom at 1812000.

توصيل الكاش إلى المنزل مع خدمة بيكوك
 عامًا60 كونسيرج لعمالء المتحد فوق عمر
حرصا منا على تشجيع التباعد االجتماعي للعمالء ذوي المخاطر
 يقدم البنك األهلي المتحد خدمة توصيل النقد إلى المنزل،العالية
 عامًا من دون رسوم توصيل على60 للعمالء الذين يتجاوز عمرهم
. وذلك بالتعاون مع شركة بيكوك كونسيرج،مدار الساعة كل يوم
إذا كنت من هذه الفئة واحتجت إلى سحب مبالغ نقدية يرجى
22969995 االتصال على خدمة بيكوك كونسيرج على رقم
 وسوف،واختيار الرقم (صفر) وطلب المبلغ الذي ترغب في سحبه
 تتوفر هذه الخدمة للسحب.يتم توصيله مباشرة إلى باب بيتك
.ك لكل معاملة. د1000  إلى100 من
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع خدمة حياكم المتحد
.1812000 على
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AUB: Always at Your Service
AUB Online Banking

 مستمرون في خدمتكم:البنك األهلي المتحد
الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت من المتحد

https://www.ahliunited.com.kw/en/personal-banking/bank-with-us/we-serve-you-safely-online

AUB Mobile Banking

تطبيق المتحد للهواتف الذكية

https://www.ahliunited.com.kw/en/personal-banking/bank-with-us/mobile-banking

ATMs
Hayakom

أجهزة الصراف اآللي

1812000 or +965 22467711

خدمة حياكم
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