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 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
لشااركات مساااامة  رخااص( 4)الااوزارة عاادد منحاات 
تملااأ جسااهم شااركات : والتاات تعماال زاات مجااالمقفلااة 

ججنبيااااةلتملأ وبيااااا وشااااراء العقااااارات كويتيااااة جو
كماااا .واألراأتلدنشااااء وددارة وتملاااأ المستشااافيات

امة رخاص ألزارع الشاركات المساا( 6)عاددجصدرت 
كهرباااااء +بنشاااار:ة والتاااات تعماااال زاااات مجااااالالعاماااا

( 6) عددجصدرت كيلأ .سياراتلسوق مركزيلمطعم
 :مقفلاة زات مجاالالمسااامة الة شاركالزرع رخص أل

تجااارة اتالت والمعاادات واألدواتلالنتااارات الطبيااة 
لالصيرزةلاستشاااااااارات ددارياااااااةلالمالبس والشمسية

جدوات الزينااة -الحقائاا -الكماليااات-األحييااة-الجاااازة
 . ارات تقليديةلخدمات تمويليةومجو

  

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زقااااد 

          غ دجماااااااااالت عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 552)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (526)الشاااااااهر منهاااااااا 
لشاااااااركات  ةرخصااااااا( 12)ل مساااااااؤولية محااااااادودة

ل لشااركات توصااية بساايطة رخااص( 7)و لتأااـامنية
( 211)زت حين بلغ دجمالت جزرع الشركات الصادرة 

.2116 جبريااااااال رشااااااه خاااااااالل ل ويلااااااأرخصااااااة
 

 

 2116 جبريلشهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 جبريل مقارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2115 جبريل 2116 جبريل 2115 جبريل 2116 جبريل

 154 172 227 526 يات مسؤولية محدودة

 11 15 22 12 تأامنية

 27 12 2 7 توصية بسيطة

 124 211 127 552 اإلجمالت
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 

 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسا  القطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااات 

زاات  اً خيصااتر (481)الااوزارة علاا  دصاداراا  وازقات
زاات  خيصاااً تر (51)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 
 بحاوالت قادريملحوت ارتفاع بلاألثاث واألجهزةقطاع 
مقارنااة مااا نفااس الشااهر ماان العااام ويلااأ بال% 76

ل الحار  البسايطة زات قطااع اً ترخيص( 22)لالماأت
ناااة ماااا ويلااأ بالمقار% 27بحاااوالت  يقااادر بارتفاااع

زاات  اخيصتاار( 5)فااس الشااهر ماان العااام الماأااتلن
 ملحااوت نخفااا با لخاادمات األعمااال التجاريااةقطاااع 
ويلأ بالمقارنة ما نفس الشاهر % 25بحوالت  يقدر

اإلعاالم خيص زات قطااع اتار (4)لمن العام الماأات 
 %72يقااادر بحاااوالت  ملحاااوت نخفاااا با والتسااالية
( 1). تـماأااالمااا نفااس الشااهر ماان العااام مقارنااة 

ويلاااااأ لالمعااااادات واتليااااااتزااااات قطااااااع  صخياتااااار
مقارنااااة  %57يقاااادر بحااااوالت  ملحااااوت  نخفااااا اب

زاااات قطاااااع  خيصاتاااار( 11).2115جبرياااالبشااااهر 
ملحاااوت   نخفاااابإويلأ لخااادمات األعماااال الحرزياااة

عام ـرنة بانفس الشاهر مان الامقا% 55 حوالتبيقدر 
المنتجاااااات زااااات قطااااااع  اً ترخيصااااا( 25).تـالماأااااا

يقااادر بحاااوالت  واأااا  ويلاااأ بإنخفاااا ل الحيوانياااة
 .مقارنة بنفس الشهر من الـعام الماأـت% 47

 

 :حجم التراخيص الصادرة حس  األنشطة.  2
 

خااالل الشااهر  اً ترخيصاا( 421)تاام تصااني  الااـ       
  لاً فـصنيـت (12) تـدة بلغـعدي اقتصاديةجنشطة   ـــدل

عااير تصاانيفها لأااملة حجمهااا بجاناا  جنشااطة جخاار  ت
 .وكثرتها

 

 بنسااابة تقااادر (تجاااارة عامااا ل)انااات حتااااً كجبرزااااا  
بالترتياا   ايليهاا .ماان جملااة التااراخيص %2حااوالت ب

بنسااابة تقااادر ( الهواتااا )التجااااري  النشااااطتااارخيص 
اساتيراد وتصادير ووكيال )يلي  بالترتي  % 7بحوالت 
 لنشااااطا يليااا  .%6بنسااابة تقااادر بحاااوالت  (بالعمولاااة

مان  %5بنسبة تقدر بحاوالت ( مطعم)لتجاري التالت ا
يلياااا  األنشااااطة التجاريااااة التاليااااة .لتااااراخيصجملااااة ا

خياطة مالبس للسيداتلحالقة رجاللصاالون لتجميال )
ماان  لكاالم ماانهم %4بنساابة تقاادر بحااوالت ( الساايدات

ين التجااريلنشااطين يلايهم بالترتيا  ا.جملة التراخيص
حيث بلغت نسبة كل ( الهدايا والكمالياتلبقالة)التاليين
بالترتيااا   يلااايهم.مااان جملاااة التاااراخيص%1منهماااا 

مقاااوالت المالبااس الجاازةل)األنشااطة التجاريااة التاليااة
خياطااااااااااة مالبااااااااااس الساااااااااايدات عامااااااااااة للمبانتل

ماااان جملااااة % 2بنساااابة تقاااادر بحااااوالت (وجقمشااااتها
وباااقت التااراخيص ألنشااطة جخاار  تعااير  .التااراخيص

مااان دجماااالت % 51تصااانيفها بلغااات نسااابتها حاااوالت 
 .التراخيص

 

زياا حجم التراخيص الصادرة حسا  التو.  1
 :(المحازتات)الجغرازت 

 
 وزعاات جعااداد التااراخيص الصااادرة خااالل الشااهر    
  .المحازتاتعل  العديد من  اً خيصرت (421) وات
العاصاااامةلمحازتة حااااولت  ةمحازتاااا كاااال ماااان تبااااوج

بلغات نسابة ماا  المركز األول حيث ومحازتة األحمدي 
 متلاايه .جملااة التااراخيصماان %24حصااد كاال ماانهم 

بنسابة ت المركاز الثاان حصدت يثح فروانيةلا ةمحازت
كز وبالمر .من دجمالت التراخيص %22تقدر بحوالت 

 حااوالتببنساابة قاادرت  لجهااراءا ةتااأتت محازتاا الثالااث
 جبريال شاهر خاالليلاأ و ..التاراخيصمن جملاة  6%

2116.
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حس  القطاعات 
 2115 جبريل قارنة بشهرم 2116 جبريلخالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2116 جبريل  2115 جبريل  )%(التغير    

 (7) 62 61 الوجبات الغيائية 1

 (47) 47 25 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 (22) 71 51 المنسوجات والكماليات 1

 76 22 51 األثاث واألجهزة 4

 (72) 12 4 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللة واألمن والسالم 6  1 7 - 

 (57) 7 1 المعدات واتليات 7

 1 14 14 مواد ومعدات البناء 2

 (2) 41 12 المقاوالت 2

 (25) 114 5 خدمات األعمال التجارية 11

 (4) 111 112 التسويق والصيرزة والفنادق 11

 (11) 1 2  المهن االستشارية  12

 (55) 22 11 خدمات األعمال الحرزية  11

 (41) 21 11 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 27 71 22 الحر  البسيطة 15

 (25) 612 421 اإلجمالت
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام
 2116 جبريلاألنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 21 مطعم 1

 2 12 المالبس الجاازة 2

 1 14 الهدايا والكماليات 3

 7 11 الهوات  4

 2 12 مقاوالت عامة للمباني 5

 6 27 استيراد و تصدير ووكيل بالعمولة 6

 1 14 بقالة 7

 2 12 تجارة عامة 8

 4 21 خياطة مالبس للسيدات 9

 2 11 خياطة مالبس السيدات وجقمشتها 10

 4 17 حالقة للرجال 11

 4 12 صالون لتجميل السيدات 12

 50 241 جنشطة اخري 13

 111 421 اإلجمالت 14
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 جعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حس  القطاعات
2116 جبريلوالمحازتات خالل شهر قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالت الجهراء األحمدي الفروانية حولت العاصمة 

 61 2 21 2 24 7 الوجبات الغيائية  1

انية والنباتيةالمنتجات الحيو 2  2 1 1 12 5 25 

 51 1 16 6 7 21 المنسوجات والكماليات 1

 51 2 16 21 5 2 األثاث واألجهزة 4

 4 - 1 1 1 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  - 2 1 - - 1 

 1 - - - - 1 المعدات واتليات 7

 14 - 2 - 7 5 مواد ومعدات البناء 2

التالمقاو 2  14 5 2 6 5 12 

 5 1 - 1 1 2 خدمات األعمال التجارية 11

 112 2 16 24 12 22 التسويق والصيرزة والفنادق 11

والحرزية االستشاريةالمهن  12  - 2 - - - 2 

 11 - 1 2 4 1 خدمات االعمال الحرزية 11

 11 - 2 1 1 2 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 22 7 22 27 21 11 الحر  البسيطة 15

2116 جبريل اإلجمالت( 1)   117 114 114 115 11 421 

2115 جبريلت اإلجمال (2)   125 112 112 116 52 612 

 (25) (47) (1) (25) (14) (41) (%)نسبة التغير             
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أ موزعاة علا  الادول العربياة وبقياة .ن دملياو 12 حاوالت 2116 ابريال بلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شاهر      
بقياة  نسابة وبلغت ل%75 تقدر حوالتأ محققة نسبة .د مليون 14 حوالت حيث كان نصي  الصادرات للدول العربية العالملدول 

لصااادرات  %15حاوالت بقادر ي رتفااعا يالحات حادوثو. أ.د ملياون 5تقادر بحاوالت  محققاة صاادرات % 25دول العاالم حاوالت 
لصاادرات ملحاوت ارتفااع بالنسبة للمقارنة بنفس الشهر من العاام الماأات زقاد حادث و لالنسبة لصادرات الشهر الماأتالشهر ب
 .%27حوالت ب يقدر الشهر

 
 

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

 
 

جما بالنسبة دل  الصادرات لدول العالم األخر  زقد احتلات 
مقدمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث بلغات قيماة ديطاليا 

أ بنساابة تقاادر حااوالت .د مليااون 1.4 حااوالت صااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاار  ماان دجمااالت% 22

بصااادرات تقاادر بحااوالت المرتبااة الثانيااة بلجيكااا واحتلاات 
مان دجماالت % 24 تحاوالببنسبة تقادر أ .مليون د 1.2

بلغت جملة  حيث ثالثةالمرتبة ال تركيا احتلتو .الصادرات
حاااوالت بأ بنسااابة تقااادر .د ملياااون 1 حاااوالت صاااادراتها

وجماا بقياة  .دجمالت الصاادرات دلا  دول العاالم من% 22
لعاالم األخار  خاالل اايا الشاهر زقاد كانات صادرات دول ا

ل اولناادازرنسااال البرتغااالل  تنزانيااال موزعااة علاا  كاال ماان
جمهوريااة ل ساايريالنكال جساابانيال باكسااتانل الهناادل جلمانيااا
 .سلوزينياوغينيال ل السويدل ليتوانيا

 
لصااادرات بقيااة دول  انخفااا  ملمااوس ويالحاات حاادوث 

 الماأاتللشاهر  العالم األخر  خاالل اايا الشاهر بالنسابة
لصاادرات  انخفاا  حادثكما  ل%11 حوالت بنسبة تقدر

الشاااهر لبقياااة الااادول األخااار  بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 
وكانت جام  .%15حوالت ب يقدر الشهر من العام الماأت
باولت مبياد الحشاراتل  :الشاهر ياالمواد المصدرة خالل ا

 .داون حيوانيةوايت سبيرتل وسيليكونل  لدثيلين
 
 
 

تقاادر الاادول محققااة صااادرات  مقدمااة اااي  العااراقاحتلاات 
ماان  %21 تقاادر حااوالتأ بنساابة .دمليااون  12 بحااوالت

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةدجمااالت الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %7 حااااوالتمحققااااة  ردناأل دلاااا 
 تباةالمر زتا متليه .أ.د مليون 1بحوالت تقدر  هاتصادرا
% 1تقااادر بحاااوالت نسااابة حياااث حققااات  المغااار  ةالثالثااا

وزاات المرتبااة  .أ.د جلاا  122بحااوالت تقاادر  بصااادرات
جلا   227حياث بلغات صاادراتها حاوالت  الجزائرالرابعة 

جماا بقياة صاادرات الادول %. 2أ بنسبة تقادر بحاوالت .د
زقاد كانات موزعاة علا   2116 ابريل العربية خالل شهر

  .وزلسطين لالسودان تونسللبنانل اليمنل مصرل  كل من
 
دول لللصادرات ايا الشهر  رتفاع ملحوتاالحت حدوث وي

حاوالت بيقادر العربية بالنسابة لصاادرات الشاهر الماأات 
الشااهر لصااادرات  تصاااعد ملحااوت جااداحاادث  كمااا ل51%

مقارناااة  %214حاااوالت بنسااابة تقااادر ب للااادول العربياااة
حيث كانات جاام  .الماأتبصادرات نفس الشهر من العام 

 :العربيااة خااالل ااايا الشااهرول المااواد المصاادرة دلاا  الااد
جكياااااس ورقيااااةل جصااااوا  وجليااااا  زجاجيااااةل عبااااوات 

صاااودا  حبيباااات بالساااتيكيةلمنتجاااات جلباااانل ل بالساااتيكية
مااااواد عازلااااةل بااااولت بااااروبلينل مااااواد كاويااااة قشااااورل 
     حاام  ل زياوتوصالتل  لبولت دثيلينبالستيكيةل كيسل 

.ل وحلويااااااااااااااااااااااتتاااااااااااااااااااااوزتايااااااااااااااااااااادروكلوريأل 
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 الكويتية المنشأ 2116 بريلا صادرات شهر
 2115 ابريلو 2116 مارسمقارنة بشهري 

أ    .قر  جل  دالقيمة أل  

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2116 ابريل  
 قيمة صادرات

2116 مارس  
 قيمة صادرات

2115 ابريل  

 4542 2456 14221 الدول العربية 1

 5612 7112 4211 بقية دول العالم 2

لصادراتجملة ا  12121 16562 11127 

111=  2116الرقم القياست لعام   111 27 51 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2116 ابريل صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2115 ابريلو 2116 مارس بشهري  

أ.قر  جل  دالقيمة أل                                                                                                      

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2116 ابريل  
 قيمة صادرات

2116 مارس  
 قيمة الصادرات

2115 ابريل  

 222 629 252 مصر 1

 17 149 212 اليمن 2

 11 - - سوريا 1

 242 167 222 لبنان 4

 171 - 122 المغر  5

 212 38 151 تونس 6

 1746 1145 1111 األردن 7

 24- -  ليبيا 8

 1155 6211 11611 العراق 9

 71 24 141 السودان 10

 25 112 227 الجزائر 11

 24 12 12 زلسطين 12

 2- -  جزر القمر 13

اإلجمالت              14221 2456 4542 

111=  2116الرقم القياست لعام   111 66 12 
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 الكويتية المنشأ قيمة الصادرات
2116 ابريل رهلدول العالم األخر  خالل ش  

أ.القيمة ألقر  جل  د الدول المصدر دليها م )%(النسبة    

 - 2 تنزانيا 1

 2 166 البرتغال 2

 4 122 زرنسا 1

 5 216 اولندا 4

 - 21 جلمانيا 5

 24 1151 بلجيكا 6

 22 1121 ديطاليا 7

 - 2 الهند 2

 - 2 باكستان 2

 1 151 جسبانيا 11

 - 4 سيريالنكا 11

 22 1142 تركيا 12

 1 145 جمهورية ليتوانيا 11

-  16 السويد 14

-  11 غينيا 15

 1 57 سلوزينيا 16

 اإلجمالت
(2116ابريل )   

4211 111 

 اإلجمالت للشهر السابق من نفـس العام
(2116مارس  ) 

7112 - 

 اإلجمالت لنفس الشهر من العام السابق 
(2115 ابريل)  

5612 - 
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 2116 ابريل خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
( أ.د ) 

 221271 عبوات بالستيكية -جصوا  وجليا  زجاجية   -ورقية جكياس  24 لبنان 1

 252254 مواد بالستيكية – بولت بروبلين –مواد عازلة  14 مصر 2

 122114 بولت دثيلين 21 المغر  1

 222512 وصالت -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  157 األردن 4

 151551 كيس -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  4 تونس 5

 11611176 حام  ايدروكلوريأ -زيوت  -منتجات جلبان  162 العراق 6

كيس -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  6 الجزائر 7  227115 

 212226 جصوا  وجليا  زجاجية 22 اليمن 2

 112725 توزت -صودا كاوية قشور  4 السودان 2

 12242 حلويات 7 زلسطين 11

 14272747  415 اإلجمالت
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 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
   2116 ابريلخالل شهر 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها     
 شهادات المنشأ     

 القيمة اإلجمالية    
 (أ.د)     

راتمبيد الحش 1 تنزانيا 1  9105 

 365866 بولت دثيلين 2 البرتغال 2

 188537 بولت دثيلين 1 زرنسا 1

 236391 بولت دثيلين 1 اولندا 4

 2470 وايت سبيرت 1 الهند 5

 9600 وايت سبيرت 2 غينيا 6

 21238 بولت دثيلين 1 جلمانيا 7

 8718 داون حيوانية 1 باكستان 2

 1149565 بولت دثيلين 11 بلجيكا 2

 1393087 بولت دثيلين 11 ديطاليا 11

 3776 وايت سبيرت 1 سيريالنكا 11

 151246 بولت دثيلين 2 جسبانيا 12

 57121 بولت دثيلين 2 سلوزينيا 11

 1141621 بولت دثيلين 22 تركيا 14

 145124 سيليكون 1 جمهورية ليتوانيا 15

 16125 بولت دثيلين 1 السويد 16

 4211122 -     67 اإلجمالت
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 212مااا التااراخيص التاات تاام تجديااداا زكااان عاادداا ج
 اً خيصااتر 244ويلااأ مقاباال  الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

نخفاا  ويلاأ با الماأتل العام منجبريل  خالل شهر
 رداـوقد وازقت الوزارة علا  دصا .%1يقدر بحوالت 

 ل2116 جبريااال مؤقتاااا خاااالل شاااهر ترخيصااااً  422
مقارناة ماا نفاس % 2 حاوالتبقادر  نخفاا با أويل

 .الماأتالشهر من العام 
 

 
 
 

 تاراخيص جعادادزات  نخفاأااً ا 2116 جبريل شهرشهد  
بنساابة ( المؤقتااة المجااددةل لجدياادةلا)الصااادرة  سااتيراداال
وقاد  ل2116ماارس مقارنة بماا صادر خاالل شاهر 12%

حاادث  كمااا .خيصاااً تر 1552بلغاات جملااة اااي  التااراخيص 
عمااا  االسااتيرادلتااراخيص  %7 حااوالتبيقاادر  انخفااا 

وكااان  .الماأااتساابق دصاادار  لاانفس الشااهر ماان العااام 
بنسابة  اً خيصتر 1161مة العا االستيرادنصي  تراخيص 

زكاان  المؤقت االستيرادجما تراخيص  ل%62 تتقدر حوال
كمااااا بلغاااات جعااااداد تااااراخيص  .اً ترخيصاااا 422عاااادداا 
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 142 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 لتـااـاأـمـال جبرياال اللــااخ اً صـرخيااـت 221 لـأ مقابااـويلاا
.%14والت قااااااااااادر بحاااااااااااي ملماااااااااااوس نخفاااااااااااا با
 

 
 2116 جبريلتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 جبريلبالمقارنة ما شهر

 )%(التغير  2115 جبريل  2116 جبريل البيان م

 (42) 255 112 بأاعة 1

 - - 1 مالبس عسكرية 2

 74 51 27 (سنوية)مواد كيماوية  1

 11 1 4 خصلبو 4

 (41) 5 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - 1 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العربية 7

- - -  شركة الزيوت العربية 8

 16 122 262 ياراتس 9

 (2) 511 499 اإلجمالت 

 

  



 

 14 

جبريل شهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها دلي  2115 جبريلمقارنة ما شهر  2116

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار جزراد

2116 جبريل  46 216 262 

2115 جبريل  26 245 141 

%التغير   (52) (12) (21) 

م.م.شركات ي  

2116 جبريل  24 572 656 

2115 جبريل  21 512 612 

%التغير   (7) 11 2 

 شركات تأامنية

2116 جبريل  5 41 42 

2115 جبريل  17 21 117 

%التغير   (71) (52) (55) 

   شركات توصية بسيطة

2116 جبريل  2 41 42 

2115 جبريل  12 51 65 

%التغير   (11) (21) (25) 

 شركات مساامة

2116 جبريل  5 41 45 

2115 جبريل  2 12 46 

%التغير   (12) 5 (2) 

 اإلجمالت

2116 جبريل  142 212 1161 

2115 جبريل  221 244 1167 

%التغير   (14) (1) (2) 
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مااان   طااان 1.2 قامااات الاااوزارة بااادمغ حاااوالت
ويلأ مقابل حاوالت ل 2016 ابريلاليا  خالل شهر 

واااايا يشاااير دلااات  2115 ابريلطااان زااات شاااهر 1.2
ماا تام دمغاة خاالل ع%.1تقدر نسبة بحاوالت  رتفاعا

  .من العام الماأت ابريلشهر 
 

كميات الفأاة التات لملحوت   ارتفاع حدث بينما            
 ابريالماا شاهر  بالمقارناةالشاهر  اايا تم دمغها خالل

جاام ك 172حااوالت  خااالل الشااهر بلغااتل حيااث 2115

مان  ابريالكجم خالل شاهر  111بعدما سجلت حوالت 
 %.52ر حوالت يقد رتفاعل جي االعام الماأت

     
األحجااار يات القيمااة  لكميااات  ملحااوت  رتفاااعاحاادث  

ل قااادرت ماان قباال الااوزارةوتقييمهاااا التاات تاام زحصااها 
حيث  لالماأت ابريلما  ةمقارن% 72حوالت ب نسبت  
 لقطعة خاالل الشاهر الحاالت 155 كميات األحجار بلغت
 .  2115 ابريلقطعة خالل  21مقابل ويلأ 
   

 
 
 

 
 

 

  لمصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليهاكميات ا
2115 ابريلمقارنة بشهر 2116 ابريلخالل شهر  

2116 ابريل البيان  2115ابريل    )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات اليا  التت تم دم  1211.462 1276.122 1 

( أ.د)رسوم دمغ اليا    26521.451 21212.251 1 

(جرامكيلو)كميات الفأة التت تم دمغها   172.522 112.222 52 

(أ.د)رسوم دمغ الفأة   222.171 224.225 4 

(قطعة)كميات األحجار يات القيمة التت تم زحصها وتقييمها   155 21 72 

(أ.د)رسوم الفحص   111.221 - - 

(كيلوجرام) اليابية والفأية كميات السبائأ  561.515 1121.112 (45) 

(أ.د)رسوم السبائأ   22126.751 51111.611 (45) 
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 مقارنة 2116 ابريلكميات اليا  المدموغة لشهر 
 حس  العيار 2115 ابريلو 2115 مارسبشهري 

 الوزن بالكيلوجرام                

 
 

 
 

22عيار  البيان 21عيار   12عيار   جمالتاإل   

 ابريل
2116 

 251.115 12.411 621.224 141.112 مصدر محلت

 1177.414 211.112 222.626 524.416 مصدر خارجت

 1211.462 212.715 272.221 724.754 اإلجمالت

 مارس
2115 

 272.265 11.661 625.222 142.122 مصدر محلت

 224.21 122.124 216.247 122.552 مصدر خارجت

 1771.125 161.225 212.222 472.221 اإلجمالت

  ابريل
2115 

 264.222 27.761 716.727 212.724 مصدر محلت

 212.117 175.114 267.227 462.116 مصدر خارجت

 1276.122 212.275 224.624 622.241 اإلجمالت
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 بحاوالتيقادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاوزارة دعمااً     
تم صارز   لأ.د( 22222147) كويتيا دينارا مليون 21

 عماا د انخفاا وباايلأ يكااون قااد  ل2116 مااارسخااالل 
  . الشهر السابق عليعن  %12 والتحب تقدر بنسبة

 
حتياات مجموعااة المااواد األساسااية التاات تصاار  عاان     

يقاادر طريااق البطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 
مااان % 55 ونسااابتها حاااوالتل أ.ملياااون د 11 بحاااوالت

 .دجمالت الدعم المشار دلي  آنفا
 

رل جرز بشااااورل ساااك وتشااامل ااااي  المجموعاااة علااا     
معجااااون زياااات نباااااتتل  حلياااا  بااااودرة عاااااديلعاااادسل 

انخفاا   ناا  قاادجويالحاات والطحااينل الاادجا ل  طماااطملال
 زبرايار مقارنة بشاهر% 17حوالت ب تقدربنسبة دعمها 
 .الماأت

 
أاااي  دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااان ديا     

ماان دجمااالت % 2 تقاادر حااوالت بنساابة وحلياا  األطفااال
حاوالت  مطااحن الادقيق شاركةالادعم ل جملاةصال تالدعم ل

 .2116مارس  من دجمالت الدعم المنصر  خالل% 56
 

ايا وقد تم صر  قيمة دعم المواد السابقة دل  شركة     
تهاا والتات قادرت جمل لمطاحن الادقيق والمخاابز الكويتياة

 نسابةب القيمة الساابقة انخفأتأل .مليون د 11 بحوالت
 .الماأتهر زت الش  عن ما تم صرز% 17 حوالتبتقدر 

 
 لأ.جلااا  د 211حاااوالت بلغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    

ويالحاات . ماان دجمااالت الاادعم% 1قاادرت بحااوالت بنساابة 
بلااغ  الماأااتدعماا  عاان الشااهر لبساايط  رتفاااعا حاادوث
 .%2حوالت 

 
حااوالت بلااغ دعاام الطااابوق الجيااري خااالل ااايا الشااهر   

من دجمالت دعم بنسبة أئيلة تكاد ال تيكر أل .د 6111
لدعم  عن الشهر  ارتفاع ملحوتويالحت حدوث  .الشهر

 %.62الماأت بلغ حوالت 
 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااوزارة خااالل الشااهر    

أل وااااو يمثااال نسااابة تقااادر حاااوالت .د ملياااون 2حاااوالت 
تقاادر  انخفااا ويالحاات حاادوث . ماان دعاام الشااهر% 11

 .مقارنة ما الشهر الماأت% 12 بحوالتنسبت  
 
غ دعاام الطااابوق األبااي  العااازل خااالل ااايا الشااهر بلااو   

ماان  %1قاادرت حااوالت وبنساابة  لأ.د جلاا  711 حااوالت
يقااادر نخفاااا  اويالحااات حااادوث  .دجماااالت دعااام الشاااهر

 .الماأت مقارنة بالشهر %25حوالت ب
 

نسابت  ل وكانات أ.د ملياون 2بلغ دعم التكيي  حوالت    
 نخفاا اويالحات حادوث . من دجمالت الدعم% 2حوالت 
 .مقارنة بالشهر الماأت%  4بحوالت  يقدربسيط 

 
أ خاااالل .ملياااون د 1وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالت     

مان دجماالت % 14الشهر الحالتل بنسابة قادرت بحاوالت 
دعما  بنسابة قادرت  رتفاااوبايلأ يكاون قاد  .دعم الشاهر
 .عن الشهر الماأت% 6بحوالت 

 
 حاوالتجما بالنسبة للطاابوق اإلسامنتت زقاد بلاغ دعما     

ماان دجمااالت % 1أل بنساابة قاادرت بحااوالت .د  لااج 717
% 5يقادر بحاوالت  نخفاا اويالحت حدوث  .دعم الشهر

 .مقارنة بالشهر الماأت
 

أل .جلااا  د 51 حاااوالتوبلاااغ دعااام األطقااام الصاااحية    
مان دجماالت الادعم % 1.2قادرت بحاوالت طفيفاة بنسبة 

مقارناااة بالشااااهر  لااام يحاااادث جي تغيااارو .لهااايا الشاااهر
 .الماأت

 
لا  ج 45جما دعم األسالأ الكهربائية زقاد بلاغ حاوالت    
ماان دجمااالت دعاام % 1.2أل وقاادرت نساابت  بحااوالت .د

يقاادر بحااوالت  انخفااا ويالحاات حاادوث  .الشااهر الحااالت
 .الماأتشهر المقارنة ب% 25
 

جلاا   74وبلااغ دعاام الساايراميأ والبورسااالن حااوالت    
 مااان دجماااالت دعااام% 1.1 أل بنسااابة تقااادر بحاااوالت.د

% 11يقاادر بحااوالت  انخفااا يالحاات حاادوث و. الشااهر
 .مقارنة بالشهر الماأت

 
أل .جلاا  د 276بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالت    

 .ماان دجمااالت دعاام الشااهر% 1بنساابة قاادرت بحااوالت 
% 17 قااادرت نسااابت  بحاااوالت ارتفااااعويالحااات حااادوث 

 .مقارنة بالشهر الماأت
  

جسامنت دلا  كايس  ملياون 1حوالت ايا وقد تم صر     
طان مان الحدياد  12521باإلأازة دل   .ينمستفيد 612
باااي  األطاااابوق الكماااا تااام صااار   لاً مساااتفيد 511دلااا  

وصاار  الطااابوق الجيااري  لينمسااتفيد 511عااازل دلاا  ال
ل وتاام صاار  الطااابوق اإلساامنتت دلاا  اً مسااتفيد 221دلاا  
 427مسااتفيداًل وصاار  الخرساااانة الجاااازة دلااا   512

 مااارس ي  المااواد خااالل شااهروكااان صاار  ااال مسااتفيداً 
2116. 

 
جمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكيياا  المركاازي زقااد بلااغ    

ل وبلغ عدد المستفيدين من األطقم الصحية مستفيداً  121
ل جما بالنسبة للسيراميأ والبورسالن زعادد دينمستفي 11

مان جساالأ دين مساتفي 2ول فيدينمسات 2المستفيدين بلغ 
 .2116مارس  خاللالكهرباءل ويلأ 
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 2116 مارس رـــشهمبالغ الدعم المنصرزة خالل 

التعبئةوجالزنة  المادة  
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار زلس

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   
بشاور جرز  4846103 411 16512211 كيلو جرام  

و جرامكيل سكر  644111 211 56800 
 88800 - 500000 كيلو جرام  عدس

علبة 6كرتون عبوة  حلي  بودرة عادي  26762 474 1423960 
علبة 6كرتون عبوة  زيت نباتت  151721 611 863625 

 144397 435 126227/125 كرتون معجون الطماطم
771/2762212 كيلو جرام الدجا    314 989170 

مكيلو جرا الطحين  - - 4185680 

 12598538 053 - - دجمالت دعم المواد األساسية

:مغييات وحلي  األطفال: ثانياً    
سيريالأ -1 - - - غ24x411كرتون عبوة   

QI 2-سيميالأ جدزانس  67211 - 1900 لل 
QI 1-14621 380 934 لل  سيميالأ غين 

جولد 26حلي  دس -4  15167 100 500 لل 
 15167 100 500 لل  حلي  بروميل -5

(1)نان  -6  - - - لل 
(2)نان  -7  - - - لل 
غين بلص  -2  112116 395 3765 لل 

(1)نان  -2  - - - لل 
بروجرس جولد  -11  51122 800 2000 لل 

(1)دبتاميل  -11  7441 648 720 لل  
(2)دبتاميل  -12  7541 100 1000 لل 

(1)بيبيالأ  -11  2615 221 200 لل 
(2)بيبيالأ  -14  2145 621 200 لل 

بيدياشور -15  22542 221 690 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  26645 846 907 لل 

(2)توتال كمفورت  -  5275 600 200 لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  2227 511 100 لل 

 121621 252 - - دجمالت دعم حلي  ومغييات األطفال

الدقيق عم المنصر  لشركة مطاحن ددجمالت ال
 والمخابز الكويتية

- - 112 12221161 

:شركة دسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من القرو  العقارية*  

كجم 51كيس زنة   211256 761 722225 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
طابوق جيري للمستفيدين من القرو  العقارية*   

746/2222 طـابـوقـــة  422 5265 

:ة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتيةشرك( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبي  العازل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتت* 
 األطقم الصحية* 
 األسالأ الكهربائية* 
 السيراميأ والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكع 

- 
 متر مكع 
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

122751 
15671 

- 
164422 
5252111 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

121 
211 

- 
- 
- 
- 

2252126 
622112 
1242751 
1246221 
716675 
52511 
45161 
71511 
276111 

 22222147 524 - - 2116 مارس دجمالت الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .نترا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم ددرا  احصائيات الشهر السابق*
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 بالغ الدعم المنصرزة حس  المجموعات الرئيسيةم
 2115 مارسمقارنة بشهر  2116 مارسخالل شهر 

             أ.القيمة ألقر  جل  د
2116 مارس البيان 2115 مارس   )%(التغير  

 121 4122 12522 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حلي ال  122 412 (7) 

المواد اإلنشائيةا  * 11112 11111 (24) 

 22 17254 22222 دجمالت الدعم المنصر 

 ل الطابوق اإلسمنتتنةل الخرساالعازلل التكيي ل  الطابوق األبي  لالجيري الطابوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحيةل األسالأ الكهربائيةل والسيراميأ والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللدعومة المستفيدين من المواد اإلنشائية الم
  2116 مارس شهر

 الوحدة المادة
 2116مارس 

 الكمية       عدد المستفيدين

 1111251 612 كيس  جسمنت

 12521 511 طن حديد

 427651 211 متر مربا جيريطابوق 

 41171 511  متر مكع  جبي  عازلطابوق 

 5211111 512 طابوقة طابوق دسمنتت

 174241 427 كع متر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 مارس

 (أ.د)المبلغ  عدد المستفيدين

 1522221 121 التكيي  المركزي

 11111 11 األطقم الصحية

 12111 2 السيراميأ والبورسالن

 14411 2 جسالأ كهرباء

 .تم دأازة بنود جديدة 2114من شهر مايو ابتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . الوطنت االقتصاداناأ العديد من المؤشرات التجارية التت تعكس الحالة زت       

ل ولكن زت جحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / جوو الوكاااالت التجاريااة / اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاا  تجديااد للسااجل التجاااري  جوانعكاسااات جيأاااً ألوأاااع 
ونوأ  زت اي  العجالة المعامالت السابقة التت تمت خالل الشهر ماا مقارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية

 :اا عل  الوج  التالتألامية دبرازوات تتأمن جنشطة عديدة من ا الماأـتلالشهر من العام 
 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
 يقدرنخفا  بال ةمعامل 421بلغ قيد الشركات  -1
 .2115 ابريل رما شه مقارنة% 21حوالت ب
 بانخفا  ةلمعامل 411 قيد زروع الشركات بلغ -2
 .2115 ابريلشهر ة ما مقارن% 12 حوالتبر يقد
 لةمعامل 421 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 ابريل مقارنة بشهر %16حوالت بيقدر نخفا  با

2115. 
 2121عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
مقارنة بشهر % 12 يقدر بحوالت نخفا با لعاملةم

 .2115 ابريل
رتفاع با لةمعامل 11بلغت معامالت الران  -5

 ابريل بشهر مقارنة %65يقدر بحوال   ملحوت
2115. 

 
 :يةالعالمات التجار: ثانياً 
 
 بارتفاع للةمعام 827بلغ ديداع عالمة تجارية  -1

 .2115 ابريلمقارنة بشهر % 21يقدر بحوالت 
 لةلمعام 222عالمة تجارية  بلغ زحص -2
مقارنة %41در بحوالت ــقــي واأ  لنخفا اــب

 .2115 ابريلبشهر 
 معاملةل 221بلغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

بشهر مقارنة % 62يقدر بحولت  ملحوتبانخفا  
 .2115 ابريل
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت جعـغـلــب -4
در قي بانخفا  للةمعام12 ة تجاريةــالمـــع

 .2115 ابريلمقارنة بشهر % 11بحوالت 
 لشهادة 1271بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية   -5

 بشهرمقارنة % 42يقدر بحوالت  واأ  بارتفاع
 .2115 ابريل

 لةمعامل 62ة تجارية تأشير عل  عالم بلغ  -6
 مقارنة بشهر% 61 يقدر بحوالت واأ  نخفا با

 .2115ابريل 
 لةـمعاملااا 24ة ـد عالماااة تجارياااـ  تجدياااــاااغ طلـبلااا -7

مقارنااة بشااهر % 74يقاادر بحااوالت ملحااوت بانخفااا  
 .2115 ابريل
معاملاااةل بارتفااااع  411بلاااغ طلباااات جعاااداد النشااار  -2

 . 2115مقارنة بشهر ابريل % 44واأ  يقدر بحوالت 
 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
 نخفا ابل لةمعام 61بلغ طل  تسجيل وكالة تجارية  -1

 ابريااال مقارناااة ماااا شاااهر% 71حاااوالت بيقااادر ملحاااوت 
2115.  

نخفاا  ابل ةمعاملا 62وكالة تجارياة  تجديدبلغ طل   -2
 ابريااال ماااا شاااهر مقارناااة% 45يقااادر بحاااوالت واأااا  
2115. 

 لت زقاااطالمعاااام 1 ة تجارياااةوكالاااتعاااديل بلاااغ طلااا   -1
مقارناة ماا شاهر % 67يقدر بحاوالت  ملحوت بانخفا  

 .2115 ابريل
 نخفااا با ل لاا معام 2 بلااغ طلاا  دلغاااء وكالااة تجاريااة -4

 ابرياااالبشااااهر مقارنااااة % 21يقاااادر بحااااوالت  ملحااااوت 
2115.  

تاام الاارد علاا  كتاا  االستفسااارات الااواردة ماان داخاال  -5
% 24والت حابيقادر  نخفا بال ةمعامل 21الوزارة بعدد 
 .2115 ابريل مقارنة بشهر
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2115 ابريل مقارنة بشهر 2116 ابريل

2116 ابريل البيان م 2115 ابريل  )%(التغير       

 (21) 522 421 قيد شركات رئيست 1

 (12) 462 411 قيد شركات زروع 2

 (16) 511 421 تعديل شركات 1

اتمستخرج 4  2121 2422 (12) 

 65 21 11 ران 5

 (11) 4121 1421 دجمالت المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2115 ابريلمقارنة بشهر  2116 ابريل

2116 ابريل نوع المعاملة م 2115 ابريل  )%(التغير    

 21 621 227 ديداع عالمة تجارية 1

 (41) 1426 222 زحص عالمة تجارية 2

 (62) 711 221 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 (11) 21 12 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 42 256 1271 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (61) 175 62 تأشير عل  عالمة تجارية 6

- - -  دخطار تجديد عالمة تجارية 7

 (74) 165 24 طل  تجديد عالمة تجارية 8

اداتاإلز 2  - - - 

لمن يهم  األمر اتشهاد 10  - - - 

 - 22 - طل  مستخرجات 11

عداد النشرج 12  411 111 44 

 (16) 4645 1222       اإلجمالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 ابريل مقارنة بشهر 2116 ابريل

2116 ابريل البيان م )%(التغير   2115 ابريل   

 (71) 212 61 طل  تسجيل وكالة تجارية 1

 (45) 126 62 طل  تجديد وكالة تجارية 2

 (67) 2 1 طل  تعديل وكالة تجارية 1

 (21) 21 2 طل  دلغاء وكالة تجارية 4

 (21) 5 1 طل  بدل زاقد 5

 (24) 117 21 الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 (54) 476 217 اإلجمالت
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 :الخاصة بالمهمات الرسميةقرارات ال             
 

  لحأاور اجتمااع " المملكاة العربياة الساعودية"بشاأن التكليا  بمهماة رسامية دلا   4/4بتااري  ( 116)القرار الوزاري رقم
مقار األماناة العاماة والمقرر عقاد  زات (56)رقملجنة التتلمات بمكت  براءات االختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

 . الريا ب
 

  لحأور ورشة العمل المشاتركة " مملكة البحرين"بشأن التكلي  بمهمة رسمية دل  7/4بتاري  ( 141)القرار الوزاري رقم
 .قة عن قمة كام  ديفيدثلمكازحة اإلراا  بين مجلس التعاون والواليات المتحدة األمريكية المنب

 

  لحأاور ويلاأ " جمهورياة روسايا االتحادياة"التكليا  بمهماة رسامية دلا بشاأن  11/4بتااري  ( 144)الوزاري رقام القرار
 .الروسية المشتركة للتعاون التجاري واالقتصادي والعلمت والفنت –اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الكويتية 

 

  للمشاااركة زاات" المملكااة العربيااة السااعودية"ية دلاا التكلياا  بمهمااة رساامبشااأن  11/4بتاااري  ( 145)القاارار الااوزاري رقاام 
 العربات تتعااون الخليجادول مجلاس اللالمناقشة باقت مواد الالئحة التنفييية للنتام الموحد لحماية المساتهلأ  الثانتاالجتماع 

 . بالريا  لدول مجلس التعاون والمقرر عقد  زت مقر األمانة العامة
 

  العاام الثالاث "لحأاور االجتمااع " دولاة قطار" التكلي  بمهماة رسامية دلا بشأن  12/4بتاري  ( 155)القرار الوزاري رقم
 (.مينازات )لمجموعة العمل المالت لمنطقة الشرق األوسط وشمال جزريقيا " والعشرون

 

  ماؤتمر تساجيل "لحأاور "المملكاة المتحادة "التكليا  بمهماة رسامية دلا بشاأن  12/4بتااري  ( 156)القرار الوزاري رقام
 ".شركات زت التجارة األوروبيةال

 

  للمشااركة زات االجتمااع " الجمهورية التونساية"التكلي  بمهمة رسمية دل بشأن  12/4بتاري  ( 152)القرار الوزاري رقم
 .والمقرر عقدة بتونس العاصمة( AFIRC 2116)والمؤتمر الثالث للمنتد 

 

  جتمااعااللحأاور " المملكة العربية الساعودية"ة رسمية دل  بشأن التكلي  بمهم 21/4بتاري  ( 161)القرار الوزاري رقم 
 .لوكالء وزارات التجارة لدول الخليج العربية المقرر عقدة بالريا ( 44)

 

  12لحأاور االجتمااع الاـ" الجمهورياة التركياة"بشأن التكلي  بمهمة رسمية دل  27/4بتاري  ( 122)القرار الوزاري رقم 
 .لمقرر عقد  بأنقرةاة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنتمة المؤتمر اإلسالمت وللجنة المتابعة للجنة الدائم

 

 لحأاور جعماال الادورة " المملكاة المغربياة" دلا  بشاأن التكليا  بمهماة رسامية  22/4بتااري  ( 211)القرار الاوزاري رقام
 .الرابعة للمنتد  االقتصادي العربت اليابانت والمقرر عقد  زت مدينة الدار البيأاء

 

 لحأاور الماؤتمر العاالمت " البوسنة والهرسأ" بشأن التكلي  بمهمة رسمية دل   22/4بتاري  ( 211)القرار الوزاري رقم
 .السابا لإلستثمار

 
 

 
 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة  –7

 0261 أبريلشهر
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 :جخريقرارات 
 

  63/0261بشأن الرسوم المستحقة وفقا لقانون الوكاالت التجارية رقم  5/4بتاريخ ( 631)القرار الوزاري رقم. 

 

 بشأن تجميد أسعار السلع والخدمات واألعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا                             62/4بتاريخ( 641)زاري رقم القرار الو
 .القرار

 
 

  بشأن تحديد أسعار خدمات توصيل الطلبات من المطاعم وال يجوز في أي حال من  62/4بتاريخ ( 641)القرار الوزاري رقم
 .دنى لقيمة الوجبات أو السندويشات ألداء الخدمةاألحوال فرض حد أ

 

  بشأن إضافة نشاط حاضنات األعمال كتصنيف محلي إلى األنشطة التجارية  06/4بتاريخ ( 610)القرار الوزاري رقم
 .المشار إليه بصدور هذا القرار 635/0261المشمولة بالتصنيف المنصوص عليه في المادة األولى من القرار الوزاري رقم 

 

  شركة كرز للتجارة العامة "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 613)القرار الوزاري رقم
 .وذلك لقيامه ببيع مالبس نسائية عليها صور مخلة باآلداب العامة" والمقاوالت

 

  شركة خياط بريق الماسة للرجال"باشر بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ الم 05/4بتاريخ ( 614)القرار الوزاري رقم" 
 .شعارات الدولة دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة+وذلك لقيامه ببيع شعارات وزارة الدفاع 

 

  بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر شركة برايت تكنولوجي لإلستيراد  05/4بتاريخ ( 615)القرار الوزاري رقم
 .امه بغش في بلد منشأ الهواتف النقالةوالتصدير وذلك لقي

 

  شركة مسمكة منصور أحمد منصور "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .وذلك لقيامه بعرض وبيع أسماك تالفه بالعين المجردة"األحمد 

 

  بقالة واحة النسيم شركة سهو "إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن اإلغالق  05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستخدام اآلدمي" الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت

 

  وذلك " طة بحر الكوت لألسماكبس"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .لقيامه ببيع أسماك بها عفن ظاهري بالعين المجردة

 

  وذلك " بنشر وكهرباء فني شيراز"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر 05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .لقيامه ببيع اإلطارات المستعملة

 

  وذلك لقيامه بعرض " بقالة سونامي"شأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشرب 05/4بتاريخ ( 612)القرار الوزاري رقم
 .وبيع مواد منتهية الصالحية وغي صالحة لإلستهالك اآلدمي

 

  وذلك لقيامه " مطعم البستان التركي"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر 05/4بتاريخ ( 616)القرار الوزاري رقم
عدم تنظيم +جرام وعدم وجود الئحة بيان حالة اللحوم المستخدمة ( 622)شويات ليصل إلى أكثر من في نقص بوزن الم

 .بيانات الفواتير

 

  وذلك " مركز أون الين للهواتف"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 610)القرار الوزاري رقم
 .مةباآلداب العامخلة  صور لقيامه بتثبيت برامج

 

  جزارة جمعية صباح الناصر "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 613)القرار الوزاري رقم
 .عدم وجود الئحة تبين نوع ومنشأ اللحوم+وذلك لقيامه بغش في بلد منشأ اللحوم" التعاونية

 

  شركة "يق التنفيذ المباشر الكوثر الذهبي للعطارة بشأن اإلغالق إدارياً بطر 05/4بتاريخ ( 614)القرار الوزاري رقم
مجموعة الخدمات العربية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لقيامه ببيع كبسوالت للتخسيس غير مسجلة بإدارة التسجيل 

 .ومراقبة األدوية الطبية لمختبر وزارة الصحة واحتوائها على مادة محضور تداولها
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  سوق مركزي فرع الجملة للقسم "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر 05/4بتاريخ ( 615)القرار الوزاري رقم
الخاص بالبهارات التابع لجمعية الجهراء التعاونية وذلك لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة 

 .لإلستهالك اآلدمي

 

  وذلك لقيامه " بقالة بي في ماركت"الق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن اإلغ 05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهالك اآلدمي

 

  وذلك لقيامه " مطعم ومقهى دهلة "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .غش في الوزن+اد غذائية بها عفن ظاهري بالعين المجردة معدة لإلستخدامباستخدام مو

 

  محل بيع المالبس الجاهزة "بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
 .وذلك لقيامه بعرض وبيع مالبس عليها صور مخلة لآلداب العامة" وإكسسوارات

 

 وذلك " خياط أفنان الجليب للرجال"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 611)ري رقم القرار الوزا
 .ع من غير الحصول على تصريح من الجهات المختصةيلقيامه بتصنيع وتجهيز المالبس العسكرية وعرضها للب

 

   وذلك " شركة مطعم كول بوب"ريق التنفيذ المباشر بشأن اإلغالق إدارياً بط 05/4بتاريخ ( 612)القرار الوزاري رقم
 .لقيامه بغش في بلد المنشأ اللحوم المستخدمة

 

  وذلك " مسمكة خالد شهاب الخالدي"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر 05/4بتاريخ ( 616)القرار الوزاري رقم
 .لقيامه بعرض وبيع أسماك بها عفن ظاهري بالعين المجردة

 

 وذلك لقيامه بالغش "مطعم نكهات"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 610)رار الوزاري رقم الق
 .في بلد منشأ اللحوم وفي نوع اللحوم المستخدمة

 

  ال خياط شيخة المطيري للرج"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 613)القرار الوزاري رقم
وذلك لقيامه بتصنيع وتجهيزالمالبس العسكرية وعرضها للبيع من غير الحصول على تصريح من الجهات "وأقمشتها
 .الحكومية

 

  وذلك "مطعم هليوبولس للمشويات"بشأن اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر  05/4بتاريخ ( 614)القرار الوزاري رقم
 .من التسعيرة الجبريةمنشأ اللحوم والبيع بأعلى + لقيامه بغش في حالة اللحوم المستخدمة

 

  بشأن بدل حضور جلسات ( 6/6113)رقم بشأن إضافة مادة للقرار الوزاري  01/4بتاريخ ( 611)القرار الوزاري رقم
اللجان في الجهات الحكومية بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب 

 .(56)لصحة االجتماع بحضور أغلبية أعضائها 

 

  المرشحين لشغل الوظائف اإلشرافيةبشأن تشكيل أمانة سر لجنة تقييم  01/4بتاريخ ( 022)القرار الوزاري رقم. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
   

 


