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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك رخااص( 4)الااوزارة عاادد منحاات 
إدارة الشاركات التابعا  :والتي تعمال فاي مجاالمقفلة 

لهااا أو المشاااركة فااي إدارة الشااركات األخاار  التااي 
و تملا  وبيا   لتساام فيها وتاوفير الادعم الاالزم لهاا

شااااراء العقااااارات واألراأااااي وتطويراااااا لحسااااا  و
خارجهاا وكايال  إدارة أماال  الشركة داخل الكويات و

 اتشاركالفارع رخص أل( 1) عددأصدرت  كما. الغير
اكسسااااااوارات :مقفلااااااة فااااااي مجااااااالالمساااااااامة ال

ل الصاايرفة ل مقهاا  و مطعاام ل ومسااتلزمات الرياأااة
اكسساااااوارات ل دعاياااااة وإعاااااالن ونشااااار وتوزيااااا  

و  لرياأاية و مساتلزمات رياأايةومالبس ومعدات 

تبااديل الزيااوت وتصااليا كهرباااء الساايارات وتصااليا 
 .االطارات

 :شركات األشخاص. 2
       أمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة فقااااد 

          غ إجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 656)  سااااية الصااااادرةالرئي

   ات لشاااااااركات ي ةرخصااااااا (641)الشاااااااهر منهاااااااا 
 للشاركات تأاـامنية رخاص( 9)ل مسؤولية محادودة

ل فاي حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة رخص( 6)و
ل رخصاااة( 112)إجمااالي أفاارع الشاااركات الصااادرة 

.2116 نااااااااااااوفمبر رشااااااااااااه خااااااااااااالل ويلاااااااااااا 

 

 

 2116 نوفمبر شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 نوفمبر مقارنة بشهر

 نوع الشركة
 رخص الفروععدد  عدد الرخص الرئيسية

 2115 نوفمبر 2116 نوفمبر 2115 نوفمبر 2116 نوفمبر

 161 171 165 641 يات مسؤولية محدودة

 12 2 11 1 تأامنية

 15 11 6 6 توصية بسيطة

 111 112 121 656 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسا  القطااع .  1
 :يقتصاداال
 

بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 
فااي  اً خيصااتر (453)وافقات الااوزارة علاا  إصاداراا 

فااي  خيصرتاا (55)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةأنشااطة 
 قاااادري ملحااااوظ  بإرتفاااااع لالمنسااااوجات والكماليااااات

مقارنة ما  نفاس الشاهر مان ويل  بال% 67 بحوالي
المنتجاااااات فاااااي  تااااارخيص( 11)لالماأااااايالعاااااام 

بحااوالي  يقاادر ملحااوظ بإرتفاااعل حيوانيااة والنباتيااةال
نااة ماا  نفااس الشااهر ماان العااام ويلاا  بالمقار% 65

ويل   لالوجبات الغيائية في خيصاً تر( 75). الماأي
مقارناة بشاهر  %51بحاوالي يقادر   ملحوظبإرتفاع 
خاادمات األعمااال فااي  خيصتاار (11).2115 ناوفمبر
 حاااواليبيقااادر  واأاااا ضنخفاااابإويلااا   لالحرفياااة

( 1) .يـعام الماأـرنة بنفس الشهر من المقا% 41
 األمن والساالمة واللاوازم الطبياة قطاع في خيصاتر
ويلا  % 41بحاوالي  يقادر واأاا ويل  بانخفاض ل

( 21)لبالمقارنة م  نفس الشهر مان العاام الماأاي 
ل األصااالحات لمعمااال الحرفيااةفااي قطاااع خيص تاار
ناة مقار% 12يقدر بحوالي  ملموسل  بانخفاض وي

 م  نفس الشهر من العام الماأـي
 

 :حجم التراخيص الصادرة حس  األنشطة.  2
  ــاااـخاااالل الشاااهر إل اً ترخيصااا( 451)تااام تصاااني  الاااـ  

بجاناا   لاً فـصنيااـت (16) تـدة بلغااـعدياا اقتصاااديةأنشااطة 
 .عير تصنيفها لأآلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخر  ت

 
 
 

حوالي ب ربنسبة تقد (مطعم)لنشاط حظاً كانت أبرزاا  
 تجارة عاماة خيصتر يلي  .من جملة التراخيص 2%

  اميليه .من جملة التراخيص% 6بنسبة تقدر بحوالي 
مقااوالت عاماة لالهادايا والكمالياات)تراخيص كال مان 

صاااالون ل خيااااط مالباااس للسااايداتل بقالاااةل للمبااااني
بنساابة تقاادر  ( لتجمياال الساايدات والمالبااس الجاااازة

 ميلاايه. لااة التااراخيصماان جم لكاال ماانهم %4بحاوالي 
بنساابة  (اسااتيراد وتصاادير ووكياال بالعمولااة) خيصتاار

 يلياااا  .ماااان جملااااة التااااراخيص %1تقاااادر بحااااوالي 
إيجاار ل الهواتا ل ماأكوالت خفيفاة )كل من  خيصاتر

بيااااا  وشاااااراء ل ت جار األراأاااااي والعقااااااراتئو اسااااا
بنسااابة تقااادر ( وحالقاااة الرجاااالاألراأاااي والعقاااارات 

وبااقي  .التاراخيص مان جملاة لكل مانهم %2بحوالي 
التراخيص ألنشطة أخر  تعير تصنيفها بلغت نسابتها 

 .من إجمالي التراخيص% 41حوالي 
 

حجم التراخيص الصادرة حسا  التوزيا  .  1
 :(المحافظات)الجغرافي 

 
المركااز األول حيااث بلغاات  حااوليتبااوأت محافظااة     

 %.21حاوالي نسبة ما حصدت مان جملاة التاراخيص
المركااز الثاااني  حيااث حصاادت دياألحمااة تليهااا محافظاا

. ماان إجمااالي التااراخيص %24بنساابة تقاادر بحااوالي 
بنسابة قادرت  العاصامةوبالمركز الثالث تأتي محافظة 

أتي باالمركز تاو .من جملاة التاراخيص% 22حوالي ب
% 17بنسابة تقادر بحااولي  الفروانيااةالرابا  محافظاة 

 فااي حااين تااأتي محافظااة الجهااراء بااالمركز الخااامس
ماااان جملااااة % 1ساااابة تقاااادر بحااااوالي بن  واألخياااار

.2116 ناااااوفمبرويلااااا  خاااااالل شاااااهر  .التاااااراخيص

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

4 

 

 

 االقتصاديةأعداد التراخيص التجارية الفردية حس  القطاعات 
 2115 نوفمبر مقارنة بشهر 2116نوفمبر خالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2116 نوفمبر  2115 نوفمبر  )%(التغير    

 51 51 75 الوجبات الغيائية 1

 65 21 11 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 67 11 55 المنسوجات والكماليات 1

 (11) 26 12 األثاث واألجهزة 4

 11 6 2 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 5 (41) 

 14 7 2 المعدات واآلليات 7

 11 1 12 مواد ومعدات البناء 2

 12 21 41 المقاوالت 1

 (11) 16 11 خدمات األعمال التجارية 11

 (11) 111 21 التسويق والصيرفة والفنادق 11

 - 2 2   والحرفية المهن االستشارية 12

 (41) 22 11 خدمات األعمال الحرفية  11

 (12) 12 21 اإلصالحات لمعمال الحرفية 14

 (12) 71 64 الحر  البسيطة 15

 1 441 451 اإلجمالي
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 د الرخص التجارية الفردية الصادرة ألامعد
 2116 نوفمبر األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 2 15 مطعم 1

 2 11 مأكوالت خفيفة 2

 4 16 الهدايا والكماليات 1

 2 11 الهواتف 4

 4 12 مقاوالت عامة للمباني 5

 1 15 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 6

 4 16 بقالة 7

 2 11 ايجار واستئجار االراأي والعقارات 2

 2 11 بيع وشراء األراضي والعقارات 1

 4 16 خياط مالبس للسيدات 11

 2 11 حالقة للرجال 11

 4 16 صالون لتجميل السيدات 12

 6 21 تجارة عامة 11

 4 17 المالبس الجاهزة 14

 41 221 أنشطة اخرى 15

 111 451 اإلجمالي
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 التراخيص التجارية الفردية الصادرة حس  القطاعاتأعداد 
2116 نوفمبرهر والمحافظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 75 5 17 11 21 14 الوجبات الغيائية  1

 11 2 12 1 7 1 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

الكمالياتالمنسوجات و 1  11 14 15 11 1 55 

 12 1 5 5 1 4 األثاث واألجهزة 4

 2 1 - 2 2 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  - 1 - 1 1 1 

 2 - 2 2 - 4 المعدات واآلليات 7

 12 - 1 2 6 1 مواد ومعدات البناء 2

 41 2 11 11 12 4 المقاوالت 1

ريةخدمات األعمال التجا 11  1 4 1 4 1 11 

 21 6 12 12 21 24 التسويق والصيرفة والفنادق 11

والحرفية االستشاريةالمهن  12  1 - 1 - - 2 

 11 - 1 1 2 1 خدمات االعمال الحرفية 11

 21 5 1 - 2 12 اإلصالحات لمعمال الحرفية 14

 64 6 22 11 14 12 الحر  البسيطة 15

2116  نوفمبر اإلجمالي( 1)   111 111 75 117 11 451 

2115  نوفمبر ي اإلجمال (2)   117 126 21 72 41 441 

 1 (1) 17 (16) 4 (6) (%)نسبة التغير             
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  موزعاة علا  الادول العربياة .ملياون د 11 ماا يقاار  2116 ناوفمبر بلغت جملاة الصاادرات الكويتياة المنشاأ خاالل شاهر      
 نسابة وبلغات ل%61 تقدر حوالي  محققة نسبة .د مليون 6 حوالي حيث كان نصي  الصادرات للدول العربية الملالعوبقية دول 

 بنسابة تقادر بماا يقاار انخفااض  يالحاظ حادوثو.  .د ملياون 4بما يقاار  تقدر  محققة صادرات % 41بقية دول العالم حوالي 
أيأااً  لنسابة للمقارناة بانفس الشاهر مان العاام الماأاي فقاد حادثباو للصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشاهر الماأاي 16%
 .%11حوالي ب يقدر الشهرلصادرات نخفاض ا
 

 

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

 
 

أما بالنسبة إل  الصادرات لدول العالم األخر  فقد احتلات 
مقدمااة دول العااالم المصاادر إليهااا حيااث بلغاات قيمااة  تركيااا

  بنساابة تقاادر حااوالي .مليااون د 1.5 حااواليصااادراتها 
. ماان إجمااالي الصااادرات إلاا  دول العااالم األخاار % 41

ادرات تقادر بماا يقاار  بصالمرتبة الثانية  ايطالياواحتلت 
ماان إجمااالي % 22 يحااوالببنساابة تقاادر   .د  الآ 222

المرتبااة الثالثااة حيااث بلغاات  أساابانيات واحتلاا. الصااادرات
  بنسااابة تقااادر .دألااا   421حاااوالي ها جملاااة صاااادرات

              ماااااااان إجمااااااااالي الصااااااااادرات إلاااااااا  % 11حااااااااوالي ب
     وأمااااا بقيااااة صااااادرات دول العااااالم األخاااار  .دول العااااالم

                   خاااااااالل اااااااايا الشاااااااهر فقاااااااد كانااااااات موزعاااااااة علااااااا 
اولندالكينيالجمهوريااااة لالمانيالالبرتغاللبلجيكا كاااال ماااان
 .أمريكا والهندلسيريالنكالبنغالدشلتنزانيالليتوانيا

 
لصاااادرات بقياااة دول  طفيااا انخفااااض  ويالحاااظ حااادوث 

 الماأايللشاهر العالم األخر  خاالل اايا الشاهر بالنسابة 
ملمااوس  نخفاااضا حاادثمااا ك ل%4 حااوالي دربنساابة تقاا

لصادرات الشاهر لبقياة الادول األخار  بالنسابة لصاادرات 
 .%11حاااوالي ب يقااادر نفااس الشاااهر ماان العاااام الماأااي

بااولي  :الشااهر ياوكاناات أااام المااواد المصاادرة خااالل ااا
 .تيسبراتلوايت يحلولمنتجات كيماوية سيليكونللإثيلين

 
 

 
تقاادر ققااة صااادرات الاادول مح مقدمااة اااي  العااراقاحتلاات 
ماان  %52 تقاادر حااوالي  بنساابة .دمليااون  1.5 بحاوالي

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةإجمااالي الصااادرات إلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %14 حااااواليمحققااااة  ردناأل إلاااا 

 فاااايا ماااليهي . .د ألااا  216بحااااوالي تقااادر  هاتصاااادرا
 412بصااادرات تقاادر   الجزائااركاال ماان  ةالثالثاا تبااةالمر

نسابة  احياث حققتاألا   421صادرات تقادر أل  ولبنان ب
أمااا بقيااة صااادرات الاادول .لكاال منهمااا% 7تقاادر بحااوالي 

فقد كانت موزعة عل   2116 نوفمبر العربية خالل شهر
  .فلسطينلالسودان وتونسلالمغر اليمنلمصرل كل من

 
دول للااالصااادرات اااايا الشاااهر  انخفااااض ويالحااظ حااادوث

حاوالي بيقادر  العربية بالنسابة لصاادرات الشاهر الماأاي
الشااااهر للاااادول لصااااادرات  ارتفاااااعحاااادث  بينمااااا ل22%

مقارنااة بصااادرات  %14قاادرت بحااوالي نساابة ب العربيااة
حيااث كاناات أااام المااواد  .الماأااينفااس الشااهر ماان العااام 

أكياااس  :العربيااة خااالل ااايا الشااهرول المصاادرة إلاا  الااد
ل لياااا  زجاجياااةل عباااوات بالساااتيكيةأورقياااةل أصاااوا  و
 بولي إثيلاينلماواد بالساتيكيةلبروبلينلمواد عازلاةلبولي 

حاااااامض  لزياااااوت حبيباااااات بالساااااتيكيةلمنتجات ألباااااانل
.حلويااااااتلتوفي لصاااااودا كاوياااااة قشاااااورلايدروكلوري 
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 الكويتية المنشأ 2116 نوفمبر صادرات شهر
 2115 نوفمبرو 2116أكتوبر مقارنة بشهري

      .قر  أل  دالقيمة أل

هامجموعات الدول المصدرة ل م  
 قيمة صادرات

2116 نوفمبر  
 قيمة صادرات

2116 أكتوبر  
 قيمة صادرات

2115 نوفمبر  

 5271 7615 6112 الدول العربية 1

 5112 4112 1166 بقية دول العالم 2

 11111 11211 1174 جملة الصادرات

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 112 112 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2116 نوفمبر صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2115 نوفمبر 2116 أكتوبر بشهر  

  .قر  أل  دالقيمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة إليها م
 قيمة صادرات

2116 نوفمبر  
راتقيمة صاد  

2116 أكتوبر  
 قيمة الصادرات

2115 نوفمبر  

 174 216 124 مصر 1

 111 14 65 اليمن 2

 71 1 1 سوريا 1

 145 155 421 لبنان 4

 212 275 111 المغر  5

 416 11 211 تونس 6

 1646 176 216 األردن 7

 1212 5426 1511 العراق 8

 61 1 116 السودان 9

 412 511 412 الجزائر 10

سطينفل 11  6 1 5 

 
 
 
 
 
 

 

اإلجمالي              6112 7615 5271 

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 122 22 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2116 نوفمبر رهلدول العالم األخر  خالل ش  

)%(النسبة   .القيمة ألقر  أل  د الدول المصدر إليها م  

 11.1 1522 تركيا 1

 22.2 222 الياإيط 2

 11.2 421 أسبانيا 1

 11.1 412 بلجيكا 4

 4.1 152 البرتغال 5

 1.1 15 المانيا 6

 6.1 241 اولندا 7

 1.1 5 كينيا 2

 1.2 71 جمهورية ليتوانيا 1

 1.4 14 تنزانيا 11

 1.7 26 سيريالنكا 11

 1.1 5 بنغالدش 12

 2.1 11 أمريكا 11

 1.1 11 الهند 14

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي
(2116 نوفمبر)   

1166 111 

 اإلجمالي للشهر السابق من نفـس العام
(2116 أكتوبر ) 

4112 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام السابق 
(2115 نوفمبر)  

5115 - 
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  2116نوفمبر خالل شهر حس  أام المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 إليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
(  ( .د

 429074 عبوات بالستيكية –أصوا  وأليا  زجاجية   -أكياس ورقية  21 لبنان 1

 124059 مواد بالستيكية – بولي بروبلين –مواد عازلة  11 مصر 2

 301356 بولي إثيلين  15 المغر  1

 836010 بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  254 األردن 4

 212575 بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  17 تونس 5

 1411562 حامض ايدروكلوري  –زيوت  –منتجات ألبان  121 العراق 6

بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  2 الجزائر 7  412144 

 65276 أصوا  وأليا  زجاجية 1 منالي 2

 116121 توفي -صودا كاوية قشور  2 السودان 1

 5511 حلويات 1 فلسطين 11

 6008170  465 اإلجمالي
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   2116رنوفمب خالل شهرحس  أام المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
 

 م
 الدول المصدر

 إليها

       دعد
   الشهادات 
 الصادرة

أام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

القيمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 1521521 بولي إثيلين 17 تركيا 1

 421111 بولي إثيلين 2 أسبانيا 2

 417621 بولي إثيلين 5 بلجيكا 1

 221121 بولي إثيلين 14 إيطاليا 4

 242121 بولي إثيلين 1 اولندا 5

 71116 سليكون 1 ليتوانيا 6

 152152 بولي إثيلين 1 البرتغال 7

 15116 بولي إثيلين 1 المانيا 2

 11112 سليكون 1 أمريكا 1

 25526 منتجات كيماوية 2 سيرالنكا 11

 4152 وايت سبريت 1 كينيا 11

 14225 وايت سبريت 2 تنزانيا 12

 4211 حلويات 1 بنغالدش 11

 1722 وايت سبريت 1 الهند 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجمالي
 

76 
 

1165661 
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 722مااا التااراخيص التااي تاام تجديااداا فكااان عاادداا أ
 اً خيصااتر 711ل ويلاا  مقاباا الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

 رتفااعبإويلا   الماأايل العام من نوفمبر خالل شهر
علااا   وقاااد وافقااات الاااوزارة .%11يقااادر بحاااوالي 

 ناااوفمبر خاااالل شاااهر اً مؤقتااا خيصااااً تر 214 رداـإصااا
مقارنااة % 21 حااواليبقاادر بارتفاااع  ويلاا  ل2116

 .الماأيم  نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

فاي أعاداد تاراخيص  اً انخفاأا 2116 ناوفمبر شهد شاهر
بنساابة  (الجدياادةل المجااددةل المؤقتااة)االسااتيراد الصااادرة 

وقااد  ل2116 اكتااوبر مقارنااة بمااا صاادر خااالل شااهر 6%
حادث  بينماا .خيصااً تر 1751بلغت جملة اي  التاراخيص 

عماااا  االساااتيرادلتاااراخيص  %12 حاااواليبيقااادر  ارتفاااع
وكااان  .الماأاايساابق إصاادار  لاانفس الشااهر ماان العااام 

بنساابة  اً خيصااتر 116ماة العا االسااتيرادنصاي  تااراخيص 
فكاان  المؤقت االستيرادأما تراخيص  ل%52 يتقدر حوال
كمااااا بلغاااات أعااااداد تااااراخيص  .اً ترخيصاااا 214عاااادداا 
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 114 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 ليـاـاأـمـال ناوفمبر اللــاخ اً صـرخيـت 166 لـ  مقابـويل
.%11والي قاااااااااااااااااااااادر بحااااااااااااااااااااااي بإنخفاااااااااااااااااااااااض

 

 
 2116 نوفمبرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 نوفمبر بالمقارنة م  شهر

 )%(التغير  2115 نوفمبر  2116 نوفمبر البيان م

 21 121 112 بأاعة 1

 (111) 2 - مالبس عسكرية 2

 (12) 62 61 (ويةنس)مواد كيماوية  1

 (21) 7 5 خصلبو 4

 - - - آالت تصوير ملونة 5

- - -  إتحاد الجمعيات 6

 - 1 - جمعيات 7

 - - - شركة شيفرون العربية 8

- - -  شركة الزيوت العربية 9

 161-  161 استثناء سيارات 10

 (21) 221 217 ياراتس 11

 23 679 834 اإلجمالي 
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نوفمبرشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   
 ونسبتها إلي  2115 نوفمبرمقارنة م  شهر  2116

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار أفراد

2116 نوفمبر  11 161 111 

2115 نوفمبر  54 121 214 

%التغير   (41) (11) (12) 

م.م.شركات ي  

2116 نوفمبر  12 411 517 

2115 نوفمبر  16 412 514 

%التغير   2 22 12 

 شركات تأامنية

2116 نوفمبر  2 12 41 

2115 نوفمبر  11 17 47 

%التغير   (21) 1 (15) 

   شركات توصية بسيطة

2116 نوفمبر  1 11 12 

2115 نوفمبر  1 11 16 

%ير التغ  (67) (6) (11) 

 شركات مساامة

2116 نوفمبر  2 54 56 

2115 نوفمبر  1 51 56 

%التغير   (11) 2 - 

 اإلجمالي

2116 نوفمبر  114 722 116 

2115 نوفمبر  166 711 277 

%التغير   (11) 11 4 
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 1بحوالي يقدر للعديد من المواد  قدمت الوزارة دعماً     
تم صارف  خاالل  ل .د( 1152175) كويتيا دينارا يونمل

 بنساابة دعماا  نخفااضاوباايل  يكااون قااد  ل2116 أكتااوبر
  . الشهر السابق عليعن  %15 واليحب تقدرة موسمل
 

حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التااي تصاار  عاان     
يقاادر طريااق البطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 

ماااان % 21 حااااوالي ونساااابتهال  .مليااااون د 1 بحااااوالي
 .إجمالي الدعم المشار إلي  آنفا

 
سااكرل عاادسل حلياا   وتشاامل اااي  المجموعااة علاا     

. الاادجا و طماااطملالمعجااون بااودرة عاااديل زياات نباااتيل 
 تقاادر لحوظااةم بنساابةدعمهااا  نخفااضا ناا  قاادأويالحااظ 

 .الماأي سبتمبر مقارنة بشهر% 64حوالي ب
 

مغاااييات أاااي  إلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام ألكااان إيا     
ماان إجمااالي % 1 تقاادر حااوالي بنساابة وحلياا  األطفااال

حاوالي  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 .2116 أكتوبر من إجمالي الدعم المنصر  خالل% 12
 

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

 القيمااة السااابقة نخفأااتا ل .مليااون د 1عاان بمااا يزيااد 
فاي   عن ما تم صرف% 55 حواليبتقدر  حوظةمل نسبةب

 .الماأيالشهر 
 

 ل .ألااا  د 571حاااوالي بلغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    
ويالحااظ . ماان إجمااالي الاادعم% 6قاادرت بحااوالي بنساابة 
بلااغ  الماأاايدعماا  عاان الشااهر ل بساايط انخفاااض حاادوث
 .%2حوالي 

 
حااوالي بوق الجيااري خااالل ااايا الشااهر بلااغ دعاام الطااا  

من إجمالي بنسبة أئيلة تكاد ال تيكر  ل .د أل  6211
لدعما  عان الشاهر  رتفااعاويالحاظ حادوث  .دعم الشهر

 %.24الماأي بلغ حوالي 
 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااوزارة خااالل الشااهر    

 ل وااااو يمثااال نسااابة تقااادر حاااوالي .دملياااون  1حاااوالي 
تقاادر  انخفاااضويالحااظ حاادوث . رماان دعاام الشااه% 11

 .مقارنة م  الشهر الماأي% 11 بحوالينسبت  
 
غ دعاام الطااابوق األباايض العااازل خااالل ااايا الشااهر بلااو   

ماان  %4قاادرت حااوالي وبنساابة  ل .د ألاا  171 حااوالي
يقااادر  انخفااااضويالحاااظ حااادوث  .إجماااالي دعااام الشاااهر

 .الماأي مقارنة بالشهر %1حوالي ب
 

نسبت  ل وكانت  .د أل  112والي بلغ دعم التكيي  ح   
 نخفاضاويالحظ حدوث . من إجمالي الدعم% 11حوالي 
 .مقارنة بالشهر الماأي% 12بحوالي  يقدر
 

  خاااالل .ملياااون د 2وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالي     
مان إجماالي % 21الشهر الحاليل بنسابة قادرت بحاوالي 

قادرت  دعم  بنسابة انخفض وبيل  يكون قد .دعم الشهر
 .عن الشهر الماأي %12الي بحو
 

 حاواليأما بالنسبة للطاابوق اإلسامنتي فقاد بلاغ دعما     
ماان إجمااالي % 5 ل بنساابة قاادرت بحااوالي .د  لااأ 462

% 6يقادر بحاوالي  انخفااضويالحظ حدوث  .دعم الشهر
 .مقارنة بالشهر الماأي

 
 ل بنسابة .أل  د 16 حواليوبلغ دعم األطقم الصحية    

ماان إجمااالي الاادعم لهاايا % 1.2قاادرت بحااوالي طفيفااة 
يقاادر بحااوالي  ملمااوس نخفاااضاويالحااظ حاادوث  .الشااهر
 .مقارنة بالشهر الماأي% 12
 

 ألا  15أما دعم األسال  الكهربائية فقاد بلاغ حاوالي    
ماان إجمااالي دعاام % 1.2 ل وقاادرت نساابت  بحااوالي .د

يقاادر  نخفاااض ملحااوظا ويالحااظ حاادوث .الشااهر الحااالي
 .مقارنة بالشهر الماأي% 51بحوالي 

 
ألاا   12بلااغ دعاام الساايرامي  والبورسااالن حااوالي    
مااان إجماااالي دعااام % 1.1 ل بنسااابة تقااادر بحاااوالي .د

يقاادر انخفاااض ملحااوظ  ويالحااظ حاادوث .الشااهر الحااالي
 .مقارنة بالشهر الماأي% 51بحوالي 

 
 ل .د ألاا  211بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالي    

 .ماان إجمااالي دعاام الشااهر% 2بنساابة قاادرت بحااوالي 
% 11 قاادرت نساابت  بحااوالي انخفاااضويالحااظ حاادوث 

 .مقارنة بالشهر الماأي
  

كيس أسمنت إلا   أل  212حوالي ايا وقد تم صر     
طاان ماان الحديااد  15515باإلأااافة إلاا   .يدأً مسااتف 427
بااايض األطاااابوق الكماااا تااام صااار   لاً مساااتفيد 124إلااا  

طابوق الجياري إلا  وصر  ال لاً مستفيد 125عازل إل  ال
 125 ل وتاام صاار  الطااابوق اإلساامنتي إلاا اً مسااتفيد 71

ل اً مساتفيد 122ل وصر  الخرسانة الجاازة إل  اً دمستفي
 .2116 أكتوبر وكان صر  اي  المواد خالل شهر

 
أمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكيياا  المركاازي فقااد بلااغ    

ل وبلغ عدد المستفيدين من األطقم الصحية اً دمستفي 251
ل أماا بالنسابة للسايرامي  والبورساالن فعاادد يندمساتفي 7

مان أساال  دين مساتفي 7ول دينفيمسات 6المستفيدين بلغ 
مااان األصااابان الخشااانةل  مساااتفيدين 1112و الكهربااااءل 

 .2116 أكتوبر خاللويل  
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 2116 أكتوبر رـــشهمبالغ الدعم المنصرفة خالل 

التعبئةوأالزنة  المادة  
ها الكميات المنصر  عن

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار فلس

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   

بشاور أرز  - - - كيلو جرام  
 216211 211 2252111 كيلو جرام سكر

 65211 - 511111 كيلو جرام عدس
علبة 6كرتون عبوة  حلي  بودرة عادي  72576 426 221422 

علبة 6كرتون عبوة  زيت نباتي  111617 111 716514 
 116512 117 117215155 كرتون معجون الطماطم

 661217 127 2527126 كيلو جرام الدجا  

 2677511 461 - - إجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحلي  األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 - - - ن24x411كرتون عبوة   

QI 2-97282 500 2725 لل   أدفانسسيميال 

QI 1-120885 271 1261 لل  سيميال  غين 
جولد 26حلي  إس -4  18080 520 600 لل 

حلي  بروميل  -5  48214 721 1611 لل 
(1)نان  -6  - - - لل 

(2)نان  -7  - - - لل 
غين بلص  -2  176398 404 5622 لل 

(1)نان  -1  - - - لل 
بروجرس جولد  -11  122090 440 4611 لل 

(1)إبتاميل  -11  8270 720 211 لل  
(2)إبتاميل  -12  10557 540 1411 لل 

(1)بيبيال   -11  9155 720 711 لل 
(2)بيبيال   -14  7623 460 651 لل 

بيدياشور -15  83794 084 2564 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  33549 676 1142 لل 

(2)توتال كمفورت  -  41129 200 1411 لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  24034 775 221 لل 

 801067 029 - - إجمالي دعم حلي  ومغييات األطفال

إجمالي الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخابز الكويتية

- - 489 3478606 

:شركة إسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من القروض العقارية*  

كجم 51كيس زنة   590700 - 567072 

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

 6253 826 3126/913 طـابـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العازل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتي* 
 األطقم الصحية* 
 لكهربائيةاألسال  ا* 
 السيرامي  والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكع 

- 
 متر مكع 
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

1725 
21111 

- 
11111 

1426111 
- 
- 
- 
- 

- 
-  
- 

211 
411 

- 
- 
- 
- 

1211426 
171225 
112251 
1212254 
462512 
15751 
15121 
11511 
211211 

 1152175 115 - - 2116أكتوبر  إجمالي الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .نظرا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم إدرا  احصائيات الشهر السابق*
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 مبالغ الدعم المنصرفة حس  المجموعات الرئيسية
 2115 أكتوبرمقارنة بشهر  2116 أكتوبرخالل شهر 

              .القيمة ألقر  أل  د
2116 أكتوبر البيان 2115 أكتوبر   )%(التغير  

 (21) 11171 2672 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حلي ال  211 261 217 

المواد اإلنشائيةا  * 5621 2271 (11) 

 (52) 21614 1151 إجمالي الدعم المنصر 

 ل الطابوق اإلسمنتينةل الخرسال العازلل التكيي  الطابوق األبيض لالجيري الطابوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحيةل األسال  الكهربائيةل والسيرامي  والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2116 رأكتوب شهر

 الوحدة المادة
 2116 أكتوبر

 الكمية       عدد المستفيدين

 217651 427 كيس  أسمنت

 15515 124 طن حديد

 12251 71 متر مرب  جيريطابوق 

 11511 125  متر مكع  أبيض عازلطابوق 

 4617211 125 طابوقة طابوق إسمنتي

 117111 122 كع متر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 أكتوبر

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 1265111 251 التكيي  المركزي

 7111 7 األطقم الصحية

 12111 6 بورسالنالسيرامي  وال

 11211 7 أسال  كهرباء

 216411 1112 األصبان الخشنة

 .تم إأافة بنود جديدة 2114من شهر مايو ابتداًء *                        
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شرات قد تكون داللتهاا مباشارة واي  المؤ. الوطني االقتصادانا  العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في       

ل ولكن في أحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل منا الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / أوو الوكاااالت التجاريااة / انعكاسااات أيأاااً ألوأاااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاا  تجديااد للسااجل التجاااري  أو

ونوأا في اي  العجالة المعامالت السابقة التي تمت خالل الشهر ما  مقارناة لهاا خاالل نفاس . الرخص التجاريةالعالمات و
 :ألامية إبرازاا عل  الوج  التاليواي تتأمن أنشطة عديدة من ا الماأـيلالشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يقدر نخفاضبال ةمعامل 211بلغ قيد الشركات  -1
 .2115 نوفمبر رم  شه مقارنة% 6لي حواب
 بانخفاض ةلمعامل 121 قيد فروع الشركات بلغ -2

 نوفمبرشهر م   ةمقارن% 41 حواليبر يقدواأا 
2115. 

 لةمعامل 646 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 نوفمبر مقارنة بشهر %11حوالي بيقدر  نخفاضبا

2115. 
 1116عدد المستخرجات الرسمية وصل إل   -4
مقارنة بشهر % 11 يقدر بحواليبارتفاع  لعاملةم

 .2115 نوفمبر
 نخفاضبا لةمعامل 11بلغت معامالت الران  -5
 نوفمبر بشهرمقارنة %14بحوال  يقدر  موسمل

2115. 

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 للةمعام 254بلغ إيداع عالمة تجارية  -1
مقارنة بشهر % 11يقدر بحوالي  نخفاضبا

 .2115 نوفمبر
 لةلمعام 164عالمة تجارية  بلغ فحص -2
مقارنة بشهر  %11در بحوالي ــقــي نخفاضبا

 .2115 نوفمبر
 معاملةل 241بلغ إخطار سداد رسوم اإلشهار  -1
مقارنة بشهر % 21يقدر بحولي ملحوظ  نخفاضبا

 .2115نوفمبر
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت أعـغـلــب -4
  ملحوظ تصاعدب للةمعام 21 ة تجاريةــالمـــع
 نوفمبرمقارنة بشهر % 111در بحوالي قي

2115. 

 لشهادة 151بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
مقارنة % 217يقدر بحوالي ملحوظ  بتصاعد

 .2115 نوفمبر شهرب
 لةمعامل 171تأشير عل  عالمة تجارية  بلغ  -6
 مقارنة بشهر% 15 يقدر بحوالي رتفاع ملحوظ با

 .2115 نوفمبر
 لةـمعامل 215ة ـد عالمة تجاريـ  تجديــغ طلـبل -7

مقارنة بشهر % 11يقدر بحوالي  ملموس بانخفاض
 .2115 نوفمبر

يقدر  رتفاعبامعاملة  125بلغ طل  مستخرجات  -2
 .2115 نوفمبرمقارنة بشهر % 1بحوالي 

 نخفاضمعاملةل با 121بلغ طلبات أعداد النشر  -1
 نوفمبرمقارنة بشهر % 24يقدر بحوالي ملحوظ 
2115 . 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
بتصاعد ل لةمعام 111بلغ طل  تسجيل وكالة تجارية  -1

 نوفمبر مقارنة م  شهر% 211حوالي بيقدر  ملحوظ
2115.  

  نخفاضابل ةمعامل 77وكالة تجارية  تجديدبلغ طل   -2
 .2115 نوفمبر م  شهر مقارنة% 16يقدر بحوالي 

 بارتفاع لالتمعام 11ة تجارية وكالتعديل بلغ طل   -1
 .2115 نوفمبرشهر مقارنة م  % 11يقدر بحوالي 

يقدر   بانخفاض ملحوظ ل ةلمعام 2بدل فاقد بلغ طل   -4
  .2115 نوفمبربشهر مقارنة % 71بحوالي 

تم الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل  -5
يقدر بحوالي  نخفاضبال ةمعامل 165الوزارة بعدد 

 .2115 نوفمبر هرمقارنة م  ش5%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2115 نوفمبر مقارنة بشهر 2116 نوفمبر

2116 نوفمبر البيان م 2115 نوفمبر  )%(التغير       

 (6) 227 211 قيد شركات رئيسي 1

 (41) 215 121 قيد شركات فروع 2

 (11) 744 646 تعديل شركات 1

 11 2711 1116 مستخرجات 4

 (14) 21 11 ران 5

 1 4612 4612 إجمالي المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2115 نوفمبرمقارنة بشهر  2116 نوفمبر

2116 نوفمبر نوع المعاملة م 2115 نوفمبر  )%(التغير    

 (11) 1154 254 إيداع عالمة تجارية 1

 (11) 1121 164 فحص عالمة تجارية 2

 (21) 1251 241 إخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 111 11 21 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 217 111 151 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 15 111 171 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 (11) 411 215 طل  تجديد عالمة تجارية 7

 1 124 125 طل  مستخرجات 2

عداد النشرأ 1  121 2112 (24) 

 (17) 6511 4147       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 نوفمبر مقارنة بشهر 2116 نوفمبر

2116 نوفمبر البيان م )%(التغير   2115 نوفمبر   

 211 41 111 طل  تسجيل وكالة تجارية 1

 (16) 12 77 طل  تجديد وكالة تجارية 2

وكالة تجاريةطل  تعديل  1  11 1 11 

 (111) 11 1 طل  إلغاء وكالة تجارية 4

 (71) 7 2 طل  بدل فاقد 5

 (5) 174 165 الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 11 151 111 اإلجمالي
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 :الخاصة بالمهمات الرسميةقرارات ال
 

  لإلشرا  علي جناح دولة الكويات فاي معارض الهناد بشأن التكلي  بمهمة رسمية 1/11بتاريخ ( 175)القرار الوزاري رقم
 .في جمهورية الهند ل واليي سيعقد في نيودلهي 16  إلـ تالتجاري الدولي في دور

 

  اإلجتمااع  لحأور " العربية السعودية مملكة ال"بشأن التكلي  بمهمة رسمية إل  1/11بتاريخ ( 176)القرار الوزاري رقم
التحأيري لوكالء وزارات التجارة بدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةل والمفرر عقد  في مقار األماناة العاماة بمديناة 

 .في المملكة العربية السعوديةالرياض 
 

  تصااادي اللجنااة الدائمااة للتعاااون االقلحأااور اجتماااع بشااأن التكلياا  بمهمااة  6/11بتاااريخ ( 172)القاارار الااوزاري رقاام
 . واليي سيعقد في اسطنبول  12في دورت  الـ " الكومسي "والتجاري التاب  لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

  لحأااور اجتماااع مجلااس إدارة مكتاا  بااراءات االختااراع بشااأن التكلياا  بمهمااة  1/11بتاااريخ ( 171)القاارار الااوزاري رقاام
 . في مقر األمانة العامة بالرياض ل واليي سيعقد(11)لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 

 

  ( الراباا  والعشاارين )  العااام  جتماااعالبشااأن التكلياا  بمهمااة رساامية لحأااور ا 1/11بتاااريخ ( 121)القاارار الااوزاري رقاام
 .في مدينة قطر ل واليي سيعقد في مدينة الدوحة(مينافات )لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

 لحأور االجتماع األول لفريق حماية المستهل  في الدول بشأن بمهمة رسمية  1/11بتاريخ ( 121)لوزاري رقم القرار ا
  .العربية

 

  للمشااركة فاي " المملكاة العربياة الساعودية"بشأن التكليا  بمهماة رسامية إلا   11/11بتاريخ ( 122)القرار الوزاري رقم
ماع التحأيري ل  واللقاء التشااوري ما  ممثلاي القطااع الخااص بادول مجلاس للجنة التعاون التجاري واالجت( 54)جتماع الا

 . التعاون لدول الخليج العربيةل واليي سيعقد في الرياض
 

  للمشااركة فاي " المملكاة العربياة الساعودية"بشاأن التكليا  بمهماة رسامية إلا  17/11بتااريخ ( 411)القرار الوزاري رقم
ل والايي (الادورة الرابعاة)المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العرباي  االجتماع الثامن لمجلس ادارة ايئة

 . سيعقد في الرياض
 

  للمشااركة فاي " المملكاة العربياة الساعودية"بشأن التكليا  بمهماة رسامية إلا   17/11بتاريخ ( 412)القرار الوزاري رقم
معاالي المعرض المصاح  ل  واالجتمااع التشااوري الساادس ألصاحا  المؤتمر العربي الدولي الراب  عشر للثروة المعدنية و

 .الوزراء العر  المعنيين بشئون الثروة المعدنيةل والمقرر عقدة في مدينة جد 
 

  للمشااركة فاي " المملكاة العربياة الساعودية"بشأن التكلي  بمهمة رسامية إلا  17/112بتاريخ ( 411)القرار الوزاري رقم
وزارات التجااارة ووزارات الماليااة والساالطات الجمركيااة باادول المجلااسل والاايي ساايعقد فااي مدينااة  اجتماااع مشااتر  لممثلااي

 .الرياض
 
 
 
 
 

خالل زارة التجارة والصناعة قرارات و –6

 0266 نوفمبر شهر
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  لحأاور اجتمااع " المملكة العربية الساعودية"بشأن التكلي  بمهمة رسمية إل   21/11بتاريخ ( 412)القرار الوزاري رقم
ل واليي سيعقد في مقر األمانة العامة (61)ول الخليج العربية رقم لجنة التظلمات بمكت  براءات االختراع لمجلس التعاون لد

 . ضيابالر
 

  الادورة لحأاور  سالطنة بروناادي دار الساالم بشأن التكلي  بمهمة رسمية إل   27/11بتاريخ ( 424)القرار الوزاري رقم
 (.دار السالم)وناي برونايل واليي سيعقد في سلطنة برالثالثة للجنة المشتركين بين دولة الكويت سلطنة 

 

  لحأااور " المملكااة العربيااة السااعودية"بشااأن التكلياا  بمهمااة رساامية إلاا   22/11بتاااريخ ( 425)القاارار الااوزاري رقاام
اجتماعااات الفاارق الفنيااة الخليجيااة للتحأااير للجولااة التاسااعة ماان المفاوأااات بااين دول مجلااس التعاااون الخليجااي والصااينل 

 .مة بالرياضوالمقرر عقد  في مقر األمانة العا
 

  
 

 
 

 :أخريقرارات  
 

  معرض االء الشرق للحوم، وذلك اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  63/66بتاريخ ( 383)القرار الوزاري رقم
 .بالغش متعمداً في نوع اللحوم وبلد منشاً اللحوم وغش في الوزنه لقيام

 

  المتحدة للتجارة  ىالتقوغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر لشرة  اإلبشأن   63/66 بتاريخ( 383)القرار الوزاري رقم
 .بعرض وبيع مواد غذائي  بها عفن ظاهري بةمي  ةبيرة مضرة بصح  المستهلك ه، وذلك لقيامهالعام

  

  طارات، وذلك مرةز هنتر الحديث لإلاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  63/66 بتاريخ( 383)القرار الوزاري رقم
 . بحيازه إطارات مستعمل  بةمي  ةبيرة معدة للبيع هلقيام

 

 هالمرةز الرئيسي للخضار والفواةاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  63/66 بتاريخ( 386) القرار الوزاري رقم ،
 .لكمواد غذائي  بها عفن ظاهري بةمي  ةبيرة مضرة بصح  المستهبعرض وبيع  هوذلك لقيام

 

   اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر لمى الةويت للمواد الغذائي  بشأن  63/66بتاريخ ( 383)القرار الوزاري رقم
  .بعرض وبيع مواد غذائي  بها عفن ظاهري بةمي  ةبيرة مضرة بصح  المستهلكوالخضار والفواة ، وذلك لقيام  

 

  برقان المتحدة للخضار اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر لشرة  ن بشأ  63/66 بتاريخ( 388)القرار الوزاري رقم
 . والفواة ، وذلك لقيام  بالغش المتعمد في بلد منشأ الخضار المعروض  للبيع

  

  فيلةا لزيوت السيارات، وذلك اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر مرةز بشأن  63/66 بتاريخ( 383)القرار الوزاري رقم
  .مستعمل  بةمي  ةبيرة مما يعرض حياة المستهلك للخطريام  بحيازة إطارات لق

 

 وذلك لقيام  بإنقاص . ةبابجي لبناناإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  63/66 بتاريخ( 332) القرار الوزاري رقم
 .بالقانون جرام وتةرار ذات المخالف  عدة مرات وعدم اإللتزام 622وزن الماعون أةثر من 

 
 

  ه لقيامالخليج وذلك  مسمة  درة،اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  63/66 بتاريخ( 336)القرار الوزاري رقم
 . بعرض وبيع أسماك بها عفن ظاهري مضرة بصح  المستهلك

 

 لعب وأدوات األطفال التابع لجمعي   اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشربشأن  63/66 بتاريخ( 330) القرار الوزاري رقم
بالبيع بالمخالف  للقانون سلع  في صورة مادة غذائي  أو غيرها مشابه للسجائر مما يةون يةون  هالعدان والقصور، وذلك لقيام

 .له أثر سيئ علي النشأ

 

   هريف األلماني للخضار والفواةاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر البشأن  02/66بتاريخ ( 323)القرار الوزاري رقم ،
 . بتعمد الغش في بلد المنشأ هوذلك لقيام
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  ةهرباء وبنشر دانه الشوق،وذلك اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن   02/66 بتاريخ( 326)القرار الوزاري رقم
 . بحيازة إطارات مستعمل  بةميات ةبيرة هلقيام

  

  وبنشر لؤلؤة حولي، وذلك ةهرباءاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  02/66 يخبتار( 323)القرار الوزاري رقم
  .بحيازة إطارات مستعمل  هلقيام

 

 بحر الةويت لألسماك، وذلك لقيام  اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  02/66 بتاريخ( 328) القرار الوزاري رقم
 .ف  عدة مرات وعدم اإللتزام بالقانونبعرض أسماك تالف  وتةرار المخال

 
 

  اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر شرة  المفاوض التجاري ، وذلك بشأن  02/66بتاريخ ( 323)القرار الوزاري رقم
 . بعرض وبيع مواد غذائي  بها عفن ظاهري بةمي  ةبيرة مضرة بصح  المستهلكه لقيام

 

  هود للخضار والفواةقعاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر مؤسس  البشأن   02/66 بتاريخ( 362)القرار الوزاري رقم ،
 . بعرض وبيع مواد غذائي  بها عفن ظاهري بةمي  ةبيرة مضرة بصح  المستهلك هوذلك لقيام

  

  للنظارات الطبي  اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر القمر المضئ بشأن  02/66 بتاريخ( 366)القرار الوزاري رقم
بعرض وبيع عدسات الصق  غير صالح  لإلستهالك األدمى، وغير مسجل  لدي إدارة تسجيل ومراقب   هوالشمسي ، وذلك لقيام

 .  األدوي  مما يترتب علي  ضرر بالمستهلك

 

 وطن للخضار لمؤسس  سور ااإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  02/66 بتاريخ( 360) القرار الوزاري رقم
 .بعرض وبيع مواد غذلئي  بها عفن ظاهري شديد والفواةه، وذلك لقيامه

 

 

  اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر مؤسس  عالم الةويت للخضار بشأن  02/66بتاريخ ( 363)القرار الوزاري رقم
 .  بالغش المتعمد في بلد منشأ الفواةهه ، وذلك لقيامهوالفواة

 

 جزارة التابع لجمعي  مشرف اإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن   02/66 بتاريخ( 363)ري رقم القرار الوزا
 . بالغش للمستهلك في بلد منشأ اللحوم ولتةرار المخالف ه التعاوني ، وذلك لقيام

  

  زن مؤسس  روما الغذائي ، وذلك مخاإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  02/66 بتاريخ( 363)القرار الوزاري رقم
 . بالغش في بلد منشأ المواد الغذائي  هلقيام

 

 ه مطعم شاورما الفريج، وذلك لقياماإلغالق إدارياً بطريق التنفيذ المباشر بشأن  02/66 بتاريخ( 366) القرار الوزاري رقم
 . بتسييح اللحوم المستخدم  والغش في حال  اللحوم المستخدم 

 
 


