
 1 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                          
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 التراخيص التجارية -1  2

 الصادرات الكويتية المنشأ -2  7

 االستيرادتراخيص  -1  11

 
15 

 لمعادن الثمينةا -4 

  مــــالدع -5  17

 الوكاالت التجارية -العالمات التجارية  -المؤشرات التجارية للسجل التجاري -6  21

 المعارض الداخلية والدولية -7  25

 2116 ينايرة لشهر القرارات الوزاري -8  26

 رســـهــالف

دلا  جأارز النشرة االقتصاادية الشاهرية دصادار شاهري يهاتم أرصاد جاام دنجاازات الاوزارة  د اا ة    

األحداث االقتصادية  وتصدر خصيصاً للسادة متخايي القارار أاوزارة التجاارة والصاناعة  وللمهتماين 

 .أالشؤون االقتصادية أصفة عامة

 :للمراسالت واإلستفسار الرجاء االتصال عل  األرقام التالية 

  22481212 - 22481272 - 22483215: تلفون 

 22451126:  اكس 

 

  



 2 

 
 
 
 

 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
لشااركات مساااامة  ةرخصاا( 2)الااوزارة عاادد منحاات 
مكتااإل إلدارة جعمااال  والتاات تعماال  اات مجااالمقفلااة 
أل رع الشركات  ةرخص( 2)عددكما جصدرت .الشركة

خاادمات : المساااامة العامااة والتاات تعماال  اات مجااال 
نشاااااا ية ع وشاااااراء جمياااااع الماااااواد اإلمصااااار ية أي

ج اااارع للشااااركات ( 6) عااااددجصاااادرت  كاااايل  والأناء
جعماال العقاارات  مطعم :المساامة المقفلة  ات مجاال

وددارتها سوق مركزي قطع غياار السايارات وتأاديل 
 .الزيوت صير ة

  

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا أالنسااااأة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة  قااااد 

          راخيص الشاااااااااركات غ دجماااااااااالت عااااااااادد تاااااااااألااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 421)  سااااية الصااااادرةالر ي

   لشااااااااركات يات  رخااااااااص (416)الشااااااااهر منهااااااااا 
لشاااااااركات  ةرخصااااااا( 11)  مساااااااؤولية محااااااادودة

  لشااركات توصااية أساايطة رخااص( 6)و  ت ااـامنية
( 161) ت حين ألغ دجمالت ج رع الشركات الصادرة 

.2116ينايررشاااااااااه خاااااااااالل   ويلااااااااا رخصاااااااااة

 

 (من التفاصيل انظر الجدول التالتلمزيد ) 

 2116 يناير شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 ريناي مقارنة أشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الر يسية

 2115 ريناي 2116ر يناي 2115 ريناي 2116 ريناي

 115 141 171 416 يات مسؤولية محدودة

 27 11 48 11 ت امنية

 11 12 24 6 توصية أسيطة

 171 161 241 421 اإلجمالت
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حساإل القطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
ألاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااات 

 اات  اً خيصااتر (156)وا قات الااوزارة علاا  دصاداراا 
 اات  خيصاتاار (1)منهااا   مختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 
أتصاااعد    األماان والسااالمة واللااوازم الطأيااةقطاااع 

مقارنااة مااع ويلاا  أال% 211 أحااوالت قاادر ملحااوظ  
 اات  خيصاتاار( 8) الما ااتنفااس الشااهر ماان العااام 

 يقااادر حاااوظمل أارتفااااع   اإلعاااالم والتسااالية قطااااع
ويل  أالمقارنة ماع نفاس الشاهر مان % 61أحوالت 

ترخيصاااااااً  اااااات قطاااااااع ( 52)  العااااااام الما اااااات 
 يقاااادر وا اااا أارتفاااااع    لمنسااااوجات والكمالياااااتا

ويل  أالمقارنة ماع نفاس الشاهر مان % 44أحوالت 
المعااادات خيص  ااات قطااااع اتااار (6) العاااام الما ااات 

 %67ملحاااوظ يقااادر أحاااوالت  أانخفااااض واآللياااات
( 14). تـما ااالمااع نفااس الشااهر ماان العااام مقارنااة 
ويلاا   خاادمات األعمااال التجاريااة اات قطاااع  اً ترخيصاا
مقارناة أشاهر  %61يقدر أحوالت  حوظمل أإنخفاض

اإلصاالحات  ات قطااع  خيصاتار( 11) .2115ريناي
يقااادر ملحاااوظ  ضنخفااااأإويلااا    لألعماااال الحر ياااة

عام ـرناااة أااانفس الشاااهر مااان الااامقا% 55حاااوالت أ
ماااواد ومعااادات  ااات قطااااع  تاااراخيص( 7).تـالما ااا
% 16يقادر أحاوالت  موسملويل  أإنخفاض   الأناء

 .من الـعام الما ـتمقارنة أنفس الشهر 
 

 :حجم التراخيص الصادرة حسإل األنشطة.  2
خااالل الشااهر  اً ترخيصاا( 156)تاام تصاانيـ الااـ       

   اتتصنيف (11) عديدة ألغت اقتصاديةدل  جنشطة 

 
عااير تصاانيفها ل ااملة حجمهااا أجانااإل جنشااطة جخاار  ت

 .وكثرتها
          ( للتجاااااااااارة العاماااااااااة)حظااااااااااً كانااااااااات جأرزااااااااااا  
 أنساااأة تقااادر( صااادير ووكيااال أالعمولاااةاساااتيراد وت)و
 امايليه .لكل منهماامن جملة التراخيص  %7حوالت أ

نشااط  يليا . %6أنسأة تقادر أحاوالت (  مطعم) نشاط
مااان  %5أنساااأة تقااادر أحاااوالت (الهااادايا والكمالياااات)

 ةطألنشاا ةالتجارياا خيصاالتاار يلياا  .جملااة التااراخيص
مالأااااااس ) (مقاااااااوالت عامااااااة للمأااااااانت ) (أقالااااااة)

أنساااأة تقااادر  (صاااالون لتجميااال السااايدات) (جااااازة
وأاااقت التااراخيص ألنشااطة .لكاال ماانهم %1 أحااوالت

مان % 62جخر  تعير تصنيفها ألغت نساأتها حاوالت 
 .دجمالت التراخيص

 

حجم التراخيص الصادرة حساإل التوزياع .  1
 :(المحا ظات)الجغرا ت 

 
 وزعاات جعااداد التااراخيص الصااادرة خااالل الشااهر    
  .المحا ظاتعل  العديد من  اً خيصرت (156) وات
ة نساأالمركاز األول حياث ألغات  حولت ةمحا ظ تأوجت
ا تليها .%16من جملة التاراخيص حاوالت  حصدتما 

أنساأة ت المركاز الثاان حصدت حيث فروانيةال ةمحا ظ
كز وأالمر .من دجمالت التراخيص %21تقدر أحوالت 

حااوالت أأنسااأة قاادرت  العاصاامة ةتااأتت محا ظاا الثالااث
 أتت أااالمركز الراأااعيااو .التااراخيصن جملااة ماا 18%

أنسااأة  ومحا ظااة الجهااراء األحمااديمحا ظااة كاال ماان 
مااااان جملاااااة لكااااال منهماااااا % 12قااااادرت أحاااااوالت 

.2116 ريناااااااي شااااااهر خااااااالليلاااااا  و .التااااااراخيص

 
 

 ( التفاصيل انظر الجداول التالية لمزيد من)
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حسإل القطاعات 
 2115 يناير مقارنة أشهر 2116 رينايخالل شهر 

االقتصاديالقطاع  م 2116 ريناي  2115ريناي  )%(التغير    

 (8) 51 42 الوجأات الغيا ية 1

 (24) 25 12 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 44 16 52 المنسوجات والكماليات 1

 (8) 25 21 األثاث واألجهزة 4

ليةاإلعالم والتس 5  8 5 61 

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 211 

 (67) 18 6 المعدات واآلليات 7

 (16) 11 7 مواد ومعدات الأناء 8

 11 21 21 المقاوالت 2

 (61) 16 14 خدمات األعمال التجارية 11

 (11) 81 75 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية المهن االستشارية  12  1 5 (41) 

 6 16 17 خدمات األعمال الحر ية  11

 (55) 22 11 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 (6) 51 47 الحرـ الأسيطة 15

 (11) 417 156 اإلجمالت
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام

 2116 ينايراألنشطة خالل شهر 
)%( النسأة العدد النشاط م  

 6 21 مطعم 1

الكمالياتالهدايا و 2  17 5 

 7 26 تجارة عامة 3

 1 12 أقالة 4

 7 24 استيراد و تصدير ووكيل أالعمولة 5

 1 1 توصيل الطلأات االستهالكية 6

 1 12 مقاوالت عامة للمأانت 7

 1 12 مالأس جاازة 8

 1 1 خياط مالأس للسيدات 9

 1 12 صالون لتجميل السيدات 10

 62 221 جنشطة اخري 11

جمالتاإل        156 111 
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 جعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسإل القطاعات
2116 ريناي والمحا ظات خالل شهر قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالت الجهراء األحمدي الفروانية حولت العاصمة 

 42 1 11 11 21 5 الوجأات الغيا ية  1

نأاتيةالمنتجات الحيوانية وال 2  1 4 2 4 6 12 

 52 8 1 6 21 14 المنسوجات والكماليات 1

 21 1 2 7 2 2 األثاث واألجهزة 4

 8 2 - 1 1 2 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 - 1 - 1 

 6 1 1 1 - 1 المعدات واآلليات 7

 7 2 2 - 1 2 مواد ومعدات الأناء 8

 21 4 2 4 8 5 المقاوالت 2

 14 1 1 2 - 1 خدمات األعمال التجارية 11

 75 8 8 21 28 11 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  1 - - - - 1 

 17 - - 1 11 4 خدمات االعمال الحر ية 11

 11 1 1 1 1 6 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 47 1 8 12 21 1 الحرـ الأسيطة 15

2116 ريناي إلجمالتا( 1)   65 128 76 41 44 156 

2115 ت ينايراإلجمال (2)   114 84 85 28 76 417 

 (11) (42) 54 (11) 52 (51) (%)نسأة التغير             
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العرأياة وأقياة   موزعة عل  الادول .مليون د 12.5 حوالت 2116 يناير ألغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
 نساأة وألغات  %44 تقادر حاوالت  محققاة نساأة .د ملياون 5.5 حاوالت حيث كان نصيإل الصاادرات للادول العرأياة العالم دول 

 %22حااوالت أقاادر ي انخفاااض يالحااظ حاادوثو.  .د مليااون 7تقاادر أحااوالت  محققااة صااادرات % 56أقيااة دول العااالم حااوالت 
 ارتفااع ملماوسأالنسأة للمقارنة أنفس الشهر من العام الما ات  قاد حادث و  الما تلصادرات الشهر أالنسأة لصادرات الشهر 

 .%16حوالت أ يقدر الشهرلصادرات 
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: ثانيا                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: جوال
 :األخر                                                             :العرأية

 
 

جما أالنسأة دل  الصادرات لدول العالم األخر   قد احتلات 
مقدمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث ألغات قيماة ديطاليا 

  أنساااأة تقااادر حاااوالت .د ملياااون 1 حاااوالت صاااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاار  ماان دجمااالت% 48

% 2 تحاوالألثانياة أنساأة تقادر المرتأاة ا  رنساواحتلت 
  وأجملااة صااادرات تقاادر أحااوالت ماان دجمااالت الصااادرات

 حياااث ثالثاااةالمرتأاااة ال جساااأانيا احتلاااتو . .د جلاااـ 667
  أنساأة تقادر .د لاـج 578 حوالت ألغت جملة صادراتها

وجماا  .دجمالت الصادرات دل  دول العاالم من% 8حوالت أ
يا الشااهر  قااد أقيااة صااادرات دول العااالم األخاار  خااالل ااا

جلمانيااا    تنزانيااا  الأرتغااال كاناات موزعااة علاا  كاال ماان
  تركيااااا  أريطانياااااا  ساااالو يني  الهنااااد  قأاااارصألجيكااااا  

 .اولندا  الأيرو  وسيريالنكا
 
لصااادرات أقيااة دول نخفاااض ملمااوس ا ويالحااظ حاادوث 

 الما اتللشاهر العالم األخر  خاالل اايا الشاهر أالنساأة 
 تصاااعد ملحااوظ حاادثنمااا أي  %11 حااوالت أنسااأة تقاادر

لصادرات الشاهر لأقياة الادول األخار  أالنساأة لصاادرات 
 .%161حااوالت أ يقاادر نفااس الشااهر ماان العااام الما اات

مأياااد  :الشاااهر ياوكانااات جاااام الماااواد المصااادرة خاااالل اااا
مااواد كاويااة مااواد ساايليكون    أااولت دثيلااينالحشاارات  
 .جصأاغسأيرت  وللقشور  

 
 
 

تقاادر لاادول محققااة صااادرات ا مقدمااة اااي  العااراقاحتلاات 
مااان  %16 تقااادر حاااوالت  أنساااأة .دملياااون  2 أحاااوالت

تليهااا الصااادرات  .ول العرأيااةدجمااالت الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %21 حااااوالتمحققااااة  ردنألا دلاااا 

  ااتا مااتليه . .د مليااون 1 مااا يزيااد عاانأتقاادر  هاتصااادرا
نسااأة تقاادر أحااوالت حيااث حققاات  المغاارإل ةالثالثاا تأااةالمر
و ااات  . .د ـجال 618أحاااوالت تقااادر  أصاااادرات% 11

 468حيث ألغات صاادراتها حاوالت  لأنانالمرتأة الراأعة 
جمااا أقيااة صااادرات %. 2  أنسااأة تقاادر أحااوالت .جلااـ د

 قاد كانات موزعاة  2116 يناير الدول العرأية خالل شهر
ليأياااا   تاااونس ساااوريا  الااايمن  مصااار   علااا  كااال مااان

  .موريتانياو الجزا ر   السودان
 

دول للااالصااادرات اااايا الشاااهر  انخفااااضويالحااظ حااادوث 
حاوالت أيقادر العرأية أالنساأة لصاادرات الشاهر الما ات 

 الشاهر للادول العرأياةلصادرات انخفاض حدث  اكم  8%
مقارنة أصادرات نفس الشهر  %15حوالت أنسأة تقدر أ

حياث كانات جاام الماواد المصادرة دلا   .الما اتمن العام 
جكيااس ورقياة  جصاواـ  :ل اايا الشاهرالعرأية خالول الد

منتجاااات جلأاااان    وجليااااـ زجاجياااة  عأاااوات أالساااتيكية
مااواد عازلااة  صااودا كاويااة قشااور   حأيأااات أالسااتيكية 

  أااولت دثيلااينأااولت أااروألين  مااواد أالسااتيكية  كاايس  
 عصاااااا ر حاااااامض ايااااادروكلوري     زياااااوتوصاااااالت  

.تاااااااااااااااااااااااااو تومنتجاااااااااااااااااااااااااات ديروساااااااااااااااااااااااااول  

 
 

 

 

 (انظر الجداول التالية لمزيد من التفاصيل)
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 الكويتية المنشأ 2116 يناير صادرات شهر
 2115 ويناير 2115 ديسمأرمقارنة أشهري 

      .قرإل جلـ دالقيمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2116 يناير  
 قيمة صادرات

2115 رديسمأ  
 قيمة صادرات

2115يناير   

 6422 5282 5421 الدول العرأية 1

 2724 11147 7172 أقية دول العالم 2

 2221 16116 12572 جملة الصادرات

111=  2116الرقم القياست لعام   111 128 58 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2116 يناير صادرات شهر
لمجموعة الدول العرأية  2115 ينايرو 2115 ديسمأر أشهري  

  .قرإل جلـ دالقيمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2116 ريناي  
 قيمة صادرات

2115 ديسمأر  
 قيمة الصادرات

2115 يناير  

 228 115 292 مصر 1

 162 7 121 اليمن 2

 55 14 37 سوريا 1

 142 217 468 لأنان 4

 421 416 608 المغرإل 5

 85 146 303 تونس 6

 1711 222 1163 األردن 7

-  4 56 ليأيا 8

 1522 2242 1226 العراق 9

 1 21 251 السودان 10

 6 872 168 الجزا ر 11

-  11 11 موريتانيا 12

 21 1-   لسطين 13

اإلجمالت              5421 5282 6422 

111=  2116م الرقم القياست لعا  111 112 118 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ
2116 ريناي رهلدول العالم األخر  خالل ش  

)%(النسأة   .القيمة ألقرإل جلـ د الدول المصدر دليها م  

 6 447 الأرتغال 1

 2 667  رنسا 2

-  17 تنزانيا 1

 1 71 جلمانيا 4

 6 442 ألجيكا 5

 48 1184 ديطاليا 6

 2 158 قأرص 7

 - 4 الهند 8

 7 475 سلو ينيا 2

 2 167 أريطانيا 11

 1 116 تركيا 11

 8 541 اولندا 12

-  7 الأيرو 11

-  4 سيريالنكا 14

 8 578 جسأانيا 15

 اإلجمالت
(2116يناير )   

7172 111 

 اإلجمالت للشهر الساأق من نفـس العام
(2115ديسمأر  ) 

11147 - 

الشهر من العام الساأق اإلجمالت لنفس   
(2115 يناير)  

2724 - 
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 2116 يناير خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العرأية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
(  ( .د

 467752 عأوات أالستيكية -جصواـ وجلياـ زجاجية   -جكياس ورقية  18 لأنان 1

 17161 صودا كاوية قشور -حأيأات أالستيكية  -منتجات جلأان  1 سوريا 2

 222114 مواد أالستيكية -أولت أروألين  -مواد عازلة  18 مصر 1

 617464 كيس -أولت دثيلين  -حأيأات أالستيكية  14 المغرإل 4

 1161122 وصالت -أولت دثيلين  -حأيأات أالستيكية  245 األردن 5

كيس -أولت دثيلين  -حأيأات أالستيكية  14 تونس 6  112257 

حامض ايدروكلوري  -زيوت  -منتجات جلأان  116 العراق 7  1226451 

 167661 كيس -أولت دثيلين  -حأيأات أالستيكية  1 الجزا ر 8

 121111 وجلياـ زجاجية جصواـ 18 اليمن 2

 55865 منتجات ديروسول  8 ليأيا 11

 251621 تو ت -صودا كاوية قشور  4 السودان 11

 11111 عصا ر 7 موريتانيا 12

 5422721  488 اإلجمالت



 

 12 

 

 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
   2116 ينايرخالل شهر 

 م
 درالدول المص
 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها     
 شهادات المنشأ     

 القيمة اإلجمالية    
 ( .د)     

 17151 مأيد الحشرات 1 تنزانيا 1

 446828 أولت دثيلين 4 الأرتغال 2

 666224 أولت دثيلين 6  رنسا 1

ثيلينأولت د -مواد سيليكون  1 اولندا 4  541465 

 1725 صودا كاوية للقشور 1 الهند 5

 71221 أولت دثيلين 4 جلمانيا 6

 448878 أولت دثيلين 4 ألجيكا 7

 1184216 أولت دثيلين 14 ديطاليا 8

 158114 أولت دثيلين 2 قأرص 2

 577821 أولت دثيلين 7 جسأانيا 11

 166712 أولت دثيلين 5 أريطانيا 11

دثيلينأولت  5 تركيا 12  116182 

 1722 سأيرت 1 سيريالنكا 11

 475211 أولت دثيلين 1 سلو ينيا 14

 6715 جصأاغ 1 الأيرو 15

 7078895 -     52 اإلجمالت
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 615مااا التااراخيص التاات تاام تجديااداا  كااان عاادداا ج
 اً خيصااتر 712ويلاا  مقاأاال  الشااهر خااالل  اً خيصااتر

 ويلا  أانخفااض الما ات  العام من يناير شهرخالل 
وقاااد وا قااات الاااوزارة علااا   .%14يقااادر أحاااوالت 

 يناااااير مؤقتااااا خاااالل شاااهر ترخيصااااً  571 رداـدصااا
مقارناة ماع % 2 حاوالتأقدر  رتفاعأا ويل   2116

 .الما تنفس الشهر من العام 
 

 
 
 

 تاراخيص جعاداد ات  اً نخفا اا 2116 ينااير شاهرشهد  
أنسااأة ( المؤقتااة المجااددة  لجدياادة ا) الصااادرة سااتيراداال
وقاد   2115رديسامأ مقارنة أما صدر خالل شاهر 12%

حادث  مااأين .خيصااً تر 1141ألغت جملة اي  التاراخيص 
عمااا  االسااتيرادلتااراخيص  %2 حااوالتأيقاادر  انخفاااض

وكااان  .الما ااتسااأق دصاادار  لاانفس الشااهر ماان العااام 
نسااأة أ اً خيصااتر 771ماة العا االسااتيرادنصايإل تااراخيص 

 كاان  المؤقت االستيرادجما تراخيص   %57 تتقدر حوال
كمااااا ألغاااات جعااااداد تااااراخيص  .اً ترخيصاااا 571عاااادداا 
  رخااالل الشااه اً خيصااتر 155 العامااة الجدياادة االسااتيراد

  تـاااـا ـمـاليناير اللــاااخ اً صـرخياااـت 111 لـ  مقاأاااـويلااا
.%17والت قااااااااااااااااااااااادر أحااااااااااااااااااااااايأارتفااااااااااااااااااااااااع 

 
 (اليةلمزيد من التفاصيل انظر الجداول الت)

 
 2116 ينايرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 يناير أالمقارنة مع شهر

 )%(التغير  2115 يناير 2116يناير الأيان م

 42 252 158 أ اعة 1

 - 1 2 مالأس عسكرية 2

 111 15 71 (سنوية)مواد كيماوية  1

 - 1 1 خصلأو 4

 - 2 2 آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العرأية 7

- - -  شركة الزيوت العرأية 8

 (42) 214 115 ياراتس 9

 9 526 571 اإلجمالت 
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ينايرشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسأتها دلي  2115 ينايرمقارنة مع شهر  2116

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
اتم تجديدا جديدة  

 تجار ج راد

2116 يناير  41 257 227 

2115 ريناي  47 281 128 

%التغير   (15) (2) (2) 

م.م.شركات ي  

2116 يناير  111 214 115 

2115 يناير  64 141 414 

%التغير   58 (17) (22) 

 شركات ت امنية

2116 يناير  6 56 62 

2115 يناير  8 25 11 

%التغير   (25) 124 88 

صية أسيطةشركات تو    

2116 يناير  2 52 54 

2115 يناير  11 42 51 

%التغير   (82) 24 2 

 شركات مساامة

2116 يناير  6 16 42 

2115 يناير  1 24 27 

%التغير   111 51 56 

 اإلجمالت

2116 يناير  155 615 771 

2115 يناير  111 712 845 

%التغير   17 (14) (2) 
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مااان   طااان 1.8 قامااات الاااوزارة أااادمغ حاااوالت
ويل  مقاأال حاوالت   2016 ينايرالياإل خالل شهر 

واااايا يشاااير دلااات  2115 ينايرطااان  ااات شاااهر 1.5
عما تم دمغة خاالل %.18تقدر نسأة أحوالت  رتفاعا

  .من العام الما ت ينايرشهر 
 

كميااات لتصاااعد ملحااوظ  أ ارتفاااع حاادث أينمااا            
ماع  أالمقارناةالشاهر  اايا دمغها خاالل الف ة التت تم

حااوالت  خاالل الشاهر ألغاات  حياث 2115 يناايرشاهر 
كجام خاالل شاهر  22جم أعدما ساجلت حاوالت ك 112

يقااادر حاااوالت  رتفااااع  جي امااان العاااام الما ااات ينااااير
251.% 

     
األحجااار يات  لكميااات  أتصاااعد ملحااوظ  رتفاااعاحاادث  

  الااوزارةماان قأاال وتقييمهااا القيمااة التاات تاام  حصااها 
 ينااااير ماااع  ةمقارنااا% 111حاااوالت أ قااادرت نساااأت  

قطعاة خاالل  162 كميات األحجاار حيث ألغت  الما ت
يناااير قطعااة خااالل  176مقاأاال ويلاا    الشااهر الحااالت

2115  . 
   

 
 

(لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2115 ينايرمقارنة أشهر 2116 ايرينخالل شهر  

2116يناير  الأيان  2115يناير    )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات الياإل التت تم دم  1811.111 1558 18 

(  .د)رسوم دمغ الياإل   21551.651 81242.85 11 

(كيلوجرام)كميات الف ة التت تم دمغها   111.615 28.741 251 

( .د)رسوم دمغ الف ة   565.71 172.215 228 

(قطعة)كميات األحجار يات القيمة التت تم  حصها وتقييمها   162 176 111 

( .د)رسوم الفحص   - - - 

(كيلوجرام) الياأية والف ية كميات السأا    1171.158 574.567 86 

( .د)رسوم السأا     42141.455 24221.828 112 
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 مقارنة 2116 ايرينكميات الياإل المدموغة لشهر 
 حسإل العيار 2115 ينايرو 2115 ديسمأرأشهري 

 الوزن أالكيلوجرام                

 
 

 
 

22عيار  الأيان 21عيار   18عيار   جمالتاإل   

 يناير
2116 

 821.821 25.214 561.814 211.171 مصدر محلت

 1111.122 156.826 114.726 518.64 مصدر خارجت

 1811.111 182.74 876.561 771.711 اإلجمالت

 ديسمأر
2115 

 844.118 27.687 571.512 245.812 مصدر محلت

 871.86 66.865 181.514 621.481 مصدر خارجت

 1714.868 24.552 754.116 866.1 اإلجمالت

  يناير
2115 

 712.144 15.154 541.2 161.52 مصدر محلت

 818.856 218.267 211.888 418.711 مصدر خارجت

مالتاإلج  582.221 742.188 211.621 1558 
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 أحاوالتيقادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاوزارة دعمااً     
تم صار      .د( 18126128) كويتيا دينارا مليون 18

 دعماا انخفااض وأاايل  يكااون قااد   2115 ديساامأرخااالل 
  . الشهر الساأق عليعن  %21 والتحأ تقدر أنسأة

 
لمااواد األساسااية التاات تصاارـ عاان حظياات مجموعااة ا    

يقاادر طريااق الأطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 
ماااان % 11ونسااااأتها حااااوالت    .مليااااون د 6 أحااااوالت

 .دجمالت الدعم المشار دلي  آنفا
 

 عااادس   أشااااور جرز وتشااامل ااااي  المجموعاااة علااا     
 طمااااطم المعجاااون زيااات نأااااتت   حلياااإل أاااودرة عاااادي 

ملحوظاة أنساأة دعمهاا  نخفضا ن  قدجويالحظ الدجاج  و
 .الما ت نو مأر مقارنة أشهر% 54حوالت أ تقدر
 

 ااايـ دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااان ديا     
ماان دجمااالت % 2 تقاادر حااوالت أنسااأة وحليااإل األطفااال

حاوالت  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 ديساااامأر ماااان دجمااااالت الاااادعم المنصاااارـ خااااالل% 15

2115. 
 

ايا وقد تم صرـ قيمة دعم المواد الساأقة دل  شركة     
تهاا والتات قادرت جمل  مطاحن الادقيق والمخااأز الكويتياة

 القيمااة الساااأقة نخف ااتا   .مليااون د 6 مااا يزيااد عاانأ
 ات   عن ما تم صر % 54 حوالتأتقدر ملحوظة  نسأةأ

 .الما تالشهر 
 

   .جلاااـ د 812حاااوالت ألغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    
ويالحااظ . ماان دجمااالت الاادعم% 5قاادرت أحااوالت أنسااأة 
ألااغ  الما ااتدعماا  عاان الشااهر ل نخفاااض أساايطا حاادوث
 .%1حوالت 

 
 11حوالت ألغ دعم الطاأوق الجيري خالل ايا الشهر   
مان دجماالت دعام أنسأة  ا يلة تكااد ال تايكر    .د ـجال

لدعمااا  عااان  انخفااااض أسااايطويالحاااظ حااادوث  .الشاااهر
 %.1والت الشهر الما ت ألغ ح

 
ألااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااوزارة خااالل الشااهر    

   وااااو يمثااال نساااأة تقااادر حاااوالت .د ملياااون 1حاااوالت 
ملماوس ارتفااع ويالحاظ حادوث . من دعام الشاهر% 14

 .مقارنة مع الشهر الما ت% 11 أحوالتتقدر نسأت  
 
غ دعاام الطاااأوق األأاايض العااازل خااالل ااايا الشااهر ألااو   

ماان  %5قاادرت حااوالت وأنسااأة    .د جلااـ 825 حااوالت
حاوالت أيقادر  ارتفاعويالحظ حدوث  .دجمالت دعم الشهر

 .الما ت مقارنة أالشهر 8%
 

نساأت    وكانات  .د ملياون 2ألغ دعم التكييـ حوالت    
 ارتفااعويالحاظ حادوث . من دجمالت الدعم% 12حوالت 
 .مقارنة أالشهر الما ت% 22أحوالت  يقدر
 

  خاااالل .ملياااون د 4انة حاااوالت وألاااغ دعااام الخرسااا    
مان دجماالت % 22الشهر الحالت  أنساأة قادرت أحاوالت 

دعما  أنساأة قادرت  رتفاعاوأايل  يكاون قاد  .دعم الشاهر
 .عن الشهر الما ت% 12أحوالت 

 
 حاوالتجما أالنسأة للطااأوق اإلسامنتت  قاد ألاغ دعما     

ماان دجمااالت % 5   أنسااأة قاادرت أحااوالت .د ـلااج 211
% 21يقادر أحاوالت  ارتفااعيالحظ حدوث و .دعم الشهر

 .مقارنة أالشهر الما ت
 

   .جلااـ د 58مااا يقااارإل وألااغ دعاام األطقاام الصااحية    
ماان دجمااالت الاادعم لهاايا % 1.1أنسااأة قاادرت أحااوالت 

% 11يقاادر أحااوالت  انخفاااضويالحااظ حاادوث  .الشااهر
 .مقارنة أالشهر الما ت

 
لاـ ج 81 جما دعم األسال  الكهرأا ية  قاد ألاغ حاوالت   
ماان دجمااالت دعاام % 1.4   وقاادرت نسااأت  أحااوالت .د

يقاادر أحااوالت  انخفاااضويالحااظ حاادوث  .الشااهر الحااالت
 .الما تشهر المقارنة أ% 21
 

ـ جال 115وألغ دعم السيرامي  والأورساالن حاوالت    
مااان دجماااالت دعااام % 1.6    أنساااأة تقااادر أحاااوالت.د

% 17يقاادر أحااوالت  انخفاااضيالحااظ حاادوث و. الشااهر
 .قارنة أالشهر الما تم
 

   .جلااـ د 217ألااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالت    
 .ماان دجمااالت دعاام الشااهر% 1أنسااأة قاادرت أحااوالت 

% 11 قااادرت نساااأت  أحاااوالترتفااااع اويالحاااظ حااادوث 
 .مقارنة أالشهر الما ت

  
كيس جسمنت دلا   جلـ 214حوالت ايا وقد تم صرـ    

ن ماان الحديااد طاا 12117أاإل ااا ة دلاا   .مسااتفيداً  427
أااايض األطااااأوق الكماااا تااام صااارـ   اً مساااتفيد 417دلااا  

وصرـ الطاأوق الجياري دلا    مستفيداً  416عازل دل  ال
  وتااام صااارـ الطااااأوق اإلسااامنتت دلااا  ينمساااتفيد 711
 416مسااتفيداً  وصاارـ الخرساااانة الجاااازة دلااا   416

 ديساامأر وكااان صاارـ اااي  المااواد خااالل شااهر  مسااتفيداً 
2115. 

 
المسااتفيدين ماان التكييااـ المركاازي  قااد ألااغ جمااا عاادد    

  وألغ عدد المستفيدين من األطقم الصحية مستفيداً  177
  جمااا أالنسااأة للساايرامي  والأورسااالن  عاادد اً مساتفيد 11

مان جساال   اً دمساتفي 11و  اً دمساتفي 11المستفيدين ألاغ 
 .2115 ديسمأر خاللالكهرأاء  ويل  

 (التالية لمزيد من التفاصيل انظر الجداول) 
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 2115 ديسمأر رـــشهمأالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعأ ةوجالزنة  المادة  
الكميات المنصرـ عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرـ

 دينار  لس

:شركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   
أشاور جرز  2415111 - 5111111 كيلو جرام  

يلو جرام ك عدس  511111 - 88551 
علأة 6كرتون عأوة  حليإل أودرة عادي  114128 111 1521215 

علأة 6كرتون عأوة  زيت نأاتت  156715 651 827212 
 148525 411 111575.225 كرتون معجون الطماطم

 1111618 167 2876651.511 كيلو جرام الدجاج 

 6121218 521 - - دجمالت دعم المواد األساسية

:مغييات وحليإل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 11278 711 1711 غ24x411كرتون عأوة   

QI 2-سيميال  جد انس     1227 211 41811 
QI 1-18515 - 511     سيميال  غين 

جولد 26حليإل دس -4     - - - 
حليإل أروميل  -5     - - - 

(1)نان  -6     1111 681 16511 
(2)نان  -7     1511 211 22541 
غين ألص  -8     1712 176 54286 

(1)نان  -2     1211 211 21241 
أروجرس جولد  -11     - - - 

(1)دأتاميل  -11      681 112 7111 
(2)دأتاميل  -12     1211 121 2142 

(1)أيأيال   -11     251 211 1262 
(2)أيأيال   -14     511 211 5864 

أيدياشور -15     1111 211 16262 

(1)توتال كمفورت  -16     566 248 16627 

(2)توتال كمفورت  - 17    511 - 14682 

(1)توتال كمفورت  -18     511 511 14617 

 117152 647 - - دجمالت دعم حليإل ومغييات األطفال

عم المنصرـ لشركة مطاحن الدقيق ددجمالت ال
 والمخاأز الكويتية

- - 168 6417271 

:ة دسمنت الكويتشرك( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من القروض العقارية*  

كجم 51كيس زنة   874172 841 812411 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
طاأوق جيري للمستفيدين من القروض العقارية*   

 11128 221 5164.425 طـاأـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 اأوق األأيض العازلالط* 
 التكييـ* 
 الخرسانة* 
 الطاأوق اإلسمنتت* 
 األطقم الصحية* 
 األسال  الكهرأا ية* 
 السيرامي  والأورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعإل

- 
 متر مكعإل
 طـاأـوقـــة

- 
- 
- 
- 

21261 
42111 
412 

- 
6712111 

55 
48 
51 
271 

- 
- 

751 
841 
811 

- 
- 
- 
- 

2628611 
825748 
2161782 
4122417 
211748 
57751 
81641 
115111 
216811 

 18126128 188 - - 2115 ديسمأر دجمالت الدعم المنصرـ خالل شهر

 
 .المختصة سوـ يتم ددراج احصا يات الشهر الساأق الخارجية نظرا لتأخر احصا يات الدعم من قأل الجهات*
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 مأالغ الدعم المنصر ة حسإل المجموعات الر يسية
 2114 ديسمأرمقارنة أشهر  2115 ديسمأرخالل شهر 

              .القيمة ألقرإل جلـ د
2115 ديسمأر الأيان 2114 ديسمأر   )%(التغير  

 (12) 7475 6121 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليإلال  117 125 (21) 

المواد اإلنشا يةا  * 11218 16662 (22) 

 (25) 24512 18126 دجمالت الدعم المنصرـ

   الطاأوق اإلسمنتتنة  الخرساالعازل  التكييـ   الطاأوق األأيض  الجيري الطاأوق  اإلسمنت  تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحية  األسال  الكهرأا ية  والسيرامي  والأورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشا ية المدعومة 
  2115 ديسمأر شهر

 الوحدة ادةالم
 2115 ديسمأر

 الكمية       عدد المستفيدين

 214411 427 كيس  جسمنت

 12117 417 طن حديد

 427251 711 متر مرأع جيريطاأوق 

 12661 416  متر مكعإل جأيض عازلطاأوق 

 5251111 416 طاأوقة طاأوق دسمنتت

 176574 416 كعإلمتر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2115 ديسمأر

 ( .د)المألغ  عدد المستفيدين

 1885111 177 التكييـ المركزي

 11111 11 األطقم الصحية

 22111 11 السيرامي  والأورسالن

 17611 11 جسال  كهرأاء

 .تم د ا ة أنود جديدة 2114من شهر مايو اأتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مأاشارة . الوطنت االقتصادعديد من المؤشرات التجارية التت تعكس الحالة  ت انا  ال      

  ولكن  ت جحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مأاشارة وتعتأار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / جوو الوكاااالت التجاريااة / عااامالت طلااإل تجديااد للسااجل التجاااري  جوانعكاسااات جي اااً ألو اااع اقتصااادية قا مااة كمااا اااو لم

ونو    ت اي  العجالة المعامالت الساأقة التت تمت خالل الشهر ماع مقارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :ألامية دأرازاا عل  الوج  التالتوات تت من جنشطة عديدة من ا الما ـت الشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
ملحوظ  رتفاعأا  ةمعامل 665ألغ قيد الشركات  -1

 .2115 يناير رمقارنة مع شه% 68حوالت أ يقدر
نخفاض أا  ةمعامل 211 قيد  روع الشركات ألغ -2

 ينايرشهر ة مع مقارن% 14 حوالتأر يقد  ملموس
2115. 

  ةمعامل 511 الشركاتت أيانات حصدت تعديال -1
 مقارنة أشهر %48حوالت أيقدر  ا  وأارتفاع 

 .2115 يناير
 2452عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
مقارنة % 68 يقدر أحوالت أارتفاع ملحوظ  عاملةم

 .2115 ينايرأشهر 
أارتفاع   ةمعامل 17ألغت معامالت الران  -5

 يناير أشهر مقارنة %48يقدر أحوال   وا  
2115. 

 
 :ةالعالمات التجاري: ثانياً 
 
  لةمعام 593ألغ ديداع عالمة تجارية  -1
يناير مقارنة أشهر % 11يقدر أحوالت  نخفاضأا

2115. 
  ةلمعام 715عالمة تجارية  ألغ  حص -2
مقارنة أشهر %22در أحوالت ــقــي نخفاضاــأ

 .2115 يناير
 211ألغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

% 12يقدر أحولت  موسملنخفاض أامعاملة 
 .2115 يرينامقارنة أشهر 

 لـيـجـسـ  تـلـة عـــار ــعــداد مـــت جعـغـلــأ -4
 ملحوظ أانخفاض  تالمعام 4 ة تجاريةــالمـــع
 .2115 ينايرمقارنة أشهر % 61در أحوالت قي
 241ألغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5

% 41يقدر أحوالت  وا   أانخفاض  شهادة
 .2115 يناير مقارنة أشهر

  ةمعامل 71جارية تأشير عل  عالمة ت ألغ  -6
 مقارنة أشهر% 42 يقدر أحوالتوا   نخفاض أا

 .2115 يناير
  ةـمعاملاا 174ة ـد عالمااة تجاريااـإل تجديااــااغ طلـألاا -7

مقارنااة أشااهر % 67يقاادر أحااوالت أانخفاااض ملحااوظ 
 .2115يناير 

 نخفااااضأا  ةمعاملااا12 ألغااات طلأاااات مساااتخرجات -8
يناااااير مقارنااااة أشااااهر % 17يقاااادر أحااااوالت  ماااوس مل

2115. 
 أتصااعد ملحاوظ معاملة  2542غت جعداد النشر أل -2

 .2115 ينايرمقارنة أشهر % 411لت ايقدر أحو
 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
رتفااع اأ  لاةمعام185ألغ طلإل تسجيل وكالة تجارياة  -1

 ينااااير مقارناااة ماااع شاااهر% 12حاااوالت أيقااادر ملماااوس 
2115.  

 فااعرتاأ  ةمعاملا 111وكالاة تجارياة  تجديدألغ طلإل  -2
 .2115يناير  مع شهر مقارنة% 18يقدر أحوالت 

أتصاااعد   تالمعااام 8ة تجاريااة وكالااتعااديل ألااغ طلااإل  -1
 ينااايرمقارنااة مااع شااهر % 111يقاادر أحااوالت  ملحااوظ 
2115. 

رتفاااع أا   لااةمعام 28 ألااغ طلااإل دلغاااء وكالااة تجاريااة -4
 .2115 ينايرأشهر مقارنة % 87يقدر أحوالت   ملحوظ

يقادر   نخفاض ملحاوظأا  لةمعام 2 اقد إل أدل لألغ ط -5
 .2115يناير  مقارنة أشهر %75أحوالت 

تاام الاارد علاا  كتااإل االستفسااارات الااواردة ماان داخاال  -6
% 8حااوالت أيقاادر  رتفاااعأا  ةمعاملاا 286الااوزارة أعاادد 
 .2115يناير  مقارنة أشهر

 
   
 

(لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية)
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 لتجاري خالل شهرمعامالت قسم السجل ا
  2115 يناير مقارنة أشهر 2116 يناير

2116 يناير الأيان م 2115 يناير  )%(التغير       

 68 127 665 قيد شركات ر يست 1

 (14) 142 211 قيد شركات  روع 2

 48 157 511 تعديل شركات 1

 68 1456 2452 مستخرجات 4

 48 25 17 ران 5

 51 2584 1214 دجمالت المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2115 ينايرمقارنة أشهر  2116يناير 

2116 يناير نوع المعاملة م 2115 يناير  )%(التغير    

 (11) 661 521 ديداع عالمة تجارية 1

 (22) 227 715  حص عالمة تجارية 2

 (12) 111 211 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 (61) 11 4   تسجيل عالمة تجاريةمعار ة عل 4

 (41) 127 241 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (42) 117 71 تأشير عل  عالمة تجارية 6

- - -  دخطار تجديد عالمة تجارية 7

 (67) 522 174 طلإل تجديد عالمة تجارية 8

 - - - اإل ادات 2

لمن يهم  األمر اتشهاد 10  - 281 - 

 (17) 11 12 طلإل مستخرجات 11

عداد النشرج 12  2542 422 411 

 12 1545 4564       اإلجمالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 يناير مقارنة أشهر 2116 يناير

2116يناير  الأيان م )%(التغير   2115يناير    

 12 111 185 طلإل تسجيل وكالة تجارية 1

يةطلإل تجديد وكالة تجار 2  111 85 18 

 111 4 8 طلإل تعديل وكالة تجارية 1

 87 15 28 طلإل دلغاء وكالة تجارية 4

 (75) 8 2 طلإل أدل  اقد 5

 8 264 286 الرد عل  كتإل االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 21 512 612 اإلجمالت
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ألااغ عاادد    مشاااركة  اات معااارض خارجيااة وداخليااةوتنشاايط دور المعااارض أدولااة الكوياات وال  اات ظاال توجاا  الااوزارة  اات تفعياال      

معاارض )   (عقاااري ضرـمعاا: )ارض واااممعاا( 11)عاادد  2116 ينااايرالتاات شاااركت أهااا الااوزارة خااالل شااهر  داخليااة المعااارض ال
رض ـمعا)  (تلزمات حيواناات جليفاةـأيع مس معرض)  (هم الأركةـ ي – للمستلزمات العا ليةمعرض )  (دز جروإلـليمعرض )  (الماسة

 (.المال والعقار واالستثمار الدولتمعرض )و  (أصمات كويتية –مستلزمات 
 

   ض رامعا (4) عادد 2116 يناايرايا وقد ألاغ عادد المعاارض المقاماة علا  جرض المعاارض الدولياة أمنطقاة مشارـ خاالل شاهر      
 (. معرض انفو كونكت)و (السورية والعالميةمعرض )  (ات العرأية والعالميةالمنتجمعرض  ) (العالمتالتسوق معرض : )ماو
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المقامة خالل شهر

2115 ينايرمقارنة أشهر  2116 يناير  
 
 م
 

2116 يناير الأيان 2115 يناير  )%(التغير    

 - 1 - المعارض الخارجية 1

 67 6 11 المعارض الداخلية الخاصة 2

 111 2 4 المعارض المقامة عل  جرض المعارض أمشرـ 1

 56 2 14 اإلجمالت
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 :الخاصة أالمهمات الرسميةقرارات ال             
 

  اجتماااع لح ااور  "المملكااة العرأيااة السااعودية"ن التكليااـ أمهمااة رساامية دلاا  أأشاا 4/1أتاااري   (2)القاارار الااوزاري رقاام
  .لمعارض التجارية والمقرر عقد   ت الرياضمسؤولين ا

 

  الجلسااة الثانيااة للمشاااركة  اات " مملكااة الأحاارين"أشااأن التكليااـ أمهمااة رساامية دلاا  6/1أتاااري   (5)القاارار الااوزاري رقاام
 للمشاااورات( دعااادة التااأمين اإلسااالمت)لإلسااتماع للمسااودة األوليااة للمأااادا االسترشااادية ل ااواأط دعااادة التااأمين التكااا لت 

 .العامة والمقرر عقد   ت المنامة
 

  ويلا  للمشااركة  ات قماة الشاراكة " جمهورية الهناد"التكليـ أمهمة رسمية دل أشأن  7/1أتاري  ( 6)القرار الوزاري رقم
 .مع حكومة والية جندرا أراديش واإلتحاد الهندي للصناعة واليي سيعقد أمدينة  يشاكهاأاتنام(22)الـ 

 

  لح اور االجتمااع " المملكاة العرأياة الساعودية"التكلياـ أمهماة رسامية دلا أشاأن  17/1أتاري  ( 22)القرار الوزاري رقم
األول لفريق العمل التنسيقت لتنفيي أرامج التعاون المشتركة أين مكاتإل أاراءات االختاراع الوطنياة ومكتاإل أاراءات االختاراع 

 . مانة العامة أالرياضلمجلس التعاون لدول الخليج العرأية والمقرر عقد   ت مقر األ

 
 

 
 

 :جخريقرارات 
 

  بشأن تجديد إجازات شركات التأمين 4/1بتاريخ ( 1)القرار الوزاري رقم. 

 

  بطريق التنفيذ المباشر جزارة مدينة سعد العبدهللا التعاونية  اإلغالق إداريا  بشأن  11/1 بتاريخ( 11)القرار الوزاري رقم
،وذلك لقيامه بغش (األرضي 11ملك أمالك دولة محل  510شارع  111101مبنى  5طعة ضاحية سعد العبدهللا ق)الكائنة في 

 .المستهلك في حالة اللحوم وبلد منشأها

 

  منتجات النخيل   لتصنيع اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لشركة سعفبشأن   11/1بتاريخ( 11)القرار الوزاري رقم
 .المنشأ والغش التجاري في البضاعة،وذلك لقيامه بالغش التجاري في بلد 

 

 وذلك لقيامه بعرض بقالة المكارم الكائنة اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشربشأن  11/1بتاريخ( 10) القرار الوزاري رقم،
 .وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغي صالحة لإلستهالك اآلدمي وتكرار ذات المخالفة عدة مرات

 

 وذلك لقيامه نفيذ المباشر مؤسسة األرض الحلوةاإلغالق إداريا  بطريق التبشأن  11/1بتاريخ( 11) رقم القرار الوزاري،
 .بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وتكرار المخالفة عدة مرات

 
 
 
 

 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة  –8

 0111 يناير شهر
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 وذلك ،األخضر التجارية اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لشركة العنقودبشأن  11/1بتاريخ( 14)م القرار الوزاري رق
 .لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية بعد تعبأتها في أكياس وتمديد فترة صالحيتها وتكرار المخالفات

 

  لركن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لشركة فطائر وحلويات ابشأن   11/1بتاريخ ( 15)القرار الوزاري رقم
 .ذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدمي،وذلك لقيامه بعرض للبيع مواد غالبلجيكي

  

  وذلك لقيامه ور الهدى المركزياإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر سوق نبشأن  11/1بتاريخ ( 11)القرار الوزاري رقم،
 .بعرض مالبس داخلية عليها صور مخلة باآلداب العامة

 

  وذلك المركزياإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لسوق قصر السلطان  بشأن 11/1بتاريخ ( 11)القرار الوزاري رقم،
 .لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدمي

 

  اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر الركن الخاص للبهارات جمعية مدينة بشأن  11/1بتاريخ ( 18)القرار الوزاري رقم
 .سعد العبدهللا التعاونية،وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدمي

 

  لرحمن حمد اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لشركة عبدهللا وعبدابشأن  11/1بتاريخ ( 11)القرار الوزاري رقم
مواد غذائية بها عفن ظاهري ومنتهية الصالحية وإعادة بيع مواد تموينية ،وذلك لقيامه بعرض وبيع الهدلق للتجارة العامة

 .مدعومة من الدولة

 

  لذياب للتجارة العامة اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر لشركة غانم ابشأن  11/1بتاريخ ( 01)القرار الوزاري رقم
الكبير فوق والحبات الصغيرة تحت وتكرار المخالفات وعدم وذلك لقيامه بالغش التجاري في وضعه حبات الربيان والمقاوالت،

 .االلتزام بالقانون وتكرار ذات المخالفة عدة مرات

 

   وذلك لقيامه لمطعم منامة البحرين غالق إداريا بطرق التنفيذ المباشراإلبشأن  11/1بتاريخ ( 01)القرار الوزاري رقم،
 .طعمبغش تجاري في نوعية اللحوم المستخدمة داخل الم

 

  لبهارات جمعية الجهراء اإلغالق إداريا  بطريق التنفيذ المباشر الركن الخاص لبشأن  11/1بتاريخ ( 00)القرار الوزاري رقم
 .،وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدميالتعاونية

 

  الركن الخاص للبهارات جمعية الجهراء إدرايا بطريق التنفيذ المباشر  قاإلغالبشأن  11/1بتاريخ ( 01)القرار الوزاري رقم
 .التعاونية،وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدمي

 

  كة نايف رالركن الخاص بثالجات شإداريا بطريق التنفيذ المباشر  اإلغالقبشأن  11/1بتاريخ ( 04)القرار الوزاري رقم
 .،وذلك لقيامه بعرض مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدميجمعية الفردوس التعاونية

 

  وذلك لقيامه بإجبار مطعم سمرقندإداريا بطريق التنفيذ المباشر  اإلغالقبشأن  11/1بتاريخ ( 05)القرار الوزاري رقم،
 .غرام للماعون الواحد 111( ياتمشو)المستهلك على شراء وجبة ونقص بالوزن 

 

  م بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير والتوصيات الواردة بقرار مجلس الوزراء 0111لعام ( 08)القرار الوزاري رقم
 .1401/0111رقم 

 

  التجاري الدولي األولبشأن لجنة تنظيم معرض الكويت  01/1بتاريخ ( 11)القرار الوزراي رقم . 

 

 بشأن اللجنة التنسيقية لحماية الملكية الفكرية 01/1بتاريخ ( 14)ي رقم القرار الوزرا. 

 

 بشأن اللجنة الدائمة للتظلمات المتعلقة بتسجيل العالمات التجارية 01/1بتاريخ ( 15)الوزراي رقم  لقرارا. 

 

  موغة والمعروضة بغرض بشأن السماح بعرض مشغوالت المعادن الثمينة غير المد 04/1بتاريخ ( 11)القرار الوزراي رقم
 .البيع خالل فترة معرض الذهب والمجوهرات للماركات العالمية
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 بشأن تشكيل لجنة لدراسة الصعوبات التي تواجه إدارة المعادن الثمينة واألحجار  04/1بتاريخ ( 11)الوزراي رقم  القرار
 .ذات القيمة

 

 غزيل عبدهللا شبيب حماد من سجل قيد السماسرة بإدارة /سارالغاء قيد السمبشأن  04/1بتاريخ ( 18)الوزراي رقم  القرار
 .العقار مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

  الحيوانات من فصيلة المجترات عن استيراد جميع أنواع  مؤقتا   الحظررفع بشأن  01/1بتاريخ ( 41)القرار الوزراي رقم
 .سنام الواحدمن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،ويسمح بدخول اإلبل ذات ال

 

  (.1118/0118/م.م)بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم  01/1بتاريخ ( 41)القرار الوزراي رقم 

 

  (.801/0111/م.م)بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم  01/1بتاريخ ( 44)القرار الوزراي رقم 

 

  (.511/1111/م.م)بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم  01/1بتاريخ ( 45)القرار الوزراي رقم 

 
 

 

 


