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 :جوالً: قطاع الشركات
 

 الشركات المساامة:  .1
لشااركات مساااامة  ة( رخصاا2الااوزارة عاادد  منحاات 
تملااأ جسااهم شااركات  والتاات تعماال فاات مجااالمقفلااة 

فات كويتية جو ججنبية وكيلأ تملاأ جساهم جو حصاص 
شركات يات مسؤولية محادودة كويتياة جو ججنبياة جو 

فاااات تأساااايس ااااايو الشااااركات بنوعيهااااا  االشااااتراأ
كماا جصادرت .وددارتها ودقرا ها وكفالتها لدى الغيار

( رخااص ألفاارع الشااركات المساااامة العامااة 3عاادد 
خادمات مصارفيةلبي  مطعملوالتت تعمل فات مجاال : 

ة شاركفارع رخصاة ل( 1  عاددجصادرت لكيلأ اللحوم
 .صيرفةال مقفلة فت مجال:مساامة 

  

 شركات األشخاص:. 2
       بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة فقااااد  جمااااا
          غ دجماااااااااالت عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 463   سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (444الشاااااااهر منهاااااااا  
 للشركات ت ـامنية ( رخص10,  مسؤولية محدودة

ل فات حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة ( رخص9 و
ل ( رخصاااة160شاااركات الصااادرة  دجمااالت جفاارع ال

.2016فبرايررشااااااااااااااااااه خااااااااااااااااااالل ويلااااااااااااااااااأ

 

  لمزيد من التفاصيل انظر الجدول التالت( 

 2016 فبراير شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2015 فبراير مقارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2015 فبراير 2016 فبراير 2015 فبراير 2016 فبراير

 136 141 167 444 ت مسؤولية محدودةيا

 18 12 32 10 ت امنية

 26 7 21 9 توصية بسيطة

 180 160 220 463 اإلجمالت
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 ً  :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانيا

 
 
 

. حجم التاراخيص الصاادرة حسال القطااع  1
 :ياالقتصاد

 
بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااات 

فاات  اً خيصااتر (420 علاا  دصاداراا وافقات الااوزارة 
فاات  خيصاتاار (5 منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 
بتصاااعد ,  األماان والسااالمة واللااوازم الطبيااةقطاااع 
مقارنااة ماا  ويلااأ بال% 150 بحااوالت قاادر ملحااوظ

ً ترخيصاا( 24 لالما ااتنفااس الشااهر ماان العااام  فاات  ا
 حاوظمل بارتفاع , المنتجات الحيوانية والنباتية قطاع
نة م  نفس الشاهر % ويلأ بالمقار60الت بحو يقدر

( ترخيصااااااً فااااات قطااااااع 64 مااااان العاااااام الما اااااتل
 يقاااادر بارتفاااااع ملحااااوظ لالمنسااااوجات والكماليااااات

% ويلأ بالمقارنة ما  نفاس الشاهر مان 56بحوالت 
المهااان خيص فااات قطااااع اتااار (3ل العاااام الما ااات 

يقادر بحاوالت  ملحاوظاالستشارية والحرفية بارتفااع 
. تـما االفاس الشاهر مان العاام ما  نمقارنة  50%
ً ( ترخيصاااااا13  خاااااادمات األعمااااااال فاااااات قطاااااااع  ا

يقاااادر بحااااوالت  حااااوظمل بإنخفاااااضويلأ التجاريااااة,
 اً خيصااتر( 19 .2015فبراياارمقارنااة بشااهر  77%

 وا اا  ضنخفااابإويلااأ لاألثاااث واألجهزةفاات قطاااع 
عام ـرنة بانفس الشاهر مان الا% مقا41 حوالتبيقدر 
, واآلليااتمعادات لافت قطاع  ( تراخيص6 .تـالما 

% مقارناة 33يقدر بحوالت  موسملويلأ بإنخفاض 
 .بنفس الشهر من الـعام الما ـت

 

 . حجم التراخيص الصادرة حسل األنشطة: 2
 

ً ترخيصاا( 420 تاام تصاانيـ الااـ        خااالل الشااهر  ا
   لاتتصنيف (13  عديدة بلغت اقتصاديةدل  جنشطة 

 

جمهااا عااير تصاانيفها ل اا لة حبجاناال جنشااطة جخاارى ت
 .وكثرتها

 
حااوالت ب بنساابة تقاادر ( مطعاامل حظاااً كاناات جبرزاااا  
 تجاارة عاماة(  نشااط يليه .من جملة التراخيص 7%

% يلياااه بالترتيااال تاااراخيص 5بنسااابة تقااادر بحاااوالت 
         المالبااااس الجاااااازة(ل األنشااااطة التجاريااااة لكاااال ماااان

الهااادايا والكماليااااات (ل اساااتيراد وتصاااادير ووكياااال   
 %4بنساابة تقاادر بحااوالت  ة للرجااال(بالعمولة(ل حالقاا
 ة التجاريااااااة التاليااااااة                 نشااااااطاأل م. يلاااااايهلكاااااال ماااااانهم

ل بقالة(ل خياطااة مالبااس الساايدات (مااأكوالت خفيفااة 
بنسااابة تقااادر وجقمشتها(ل صاااالون تجميااال السااايدات( 

 ميلاايه .ماان جملااة التااراخيص لكاال ماانهم %3بحاوالت 
مقااااااااوالت عاماااااااة  تااااااارخيص  تجااااااااري لنشااااااااط 

وبااقت التاراخيص .%2 بنسبة تقادر بحاوالت(لبانتللم
ألنشااطة جخاارى تعااير تصاانيفها بلغاات نساابتها حااوالت 

 .% من دجمالت التراخيص58
 

. حجم التراخيص الصادرة حسال التوزيا   3
 :(المحافظات الجغرافت 

 
 وزعاات جعااداد التااراخيص الصااادرة خااالل الشااهر    
   المحافظات.عل  العديد من  اً خيصرت (420  وات
ة نسابالمركاز األول حياث بلغات  حولت ةمحافظ تبوجت
ا تليها .%33من جملة التاراخيص حاوالت  حصدتما 

بنسابة ت المركاز الثاان حصادت حيث لعاصمةا ةمحافظ
كز وبالمر .من دجمالت التراخيص %23تقدر بحوالت 

حاوالت ببنسابة قادرت  فروانياةال ةتاأتت محافظا الثالث
 ركز الراباا أتت بااالميااو التااراخيص.ماان جملااة  19%

فات حاين  %15بنسبة تقدر بحولت  األحمديمحافظة 
 تقادر بنسابة ز الخاامس كبالمر محافظة الجهراءتأتت 

 شاهر خاالليلاأ و % من جملة التاراخيص.9بحوالت 
.2016 رفبرايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 
 

 ( التفاصيل انظر الجداول التالية  لمزيد من
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

4 

 

 القتصاديةاجعداد التراخيص التجارية الفردية حسل القطاعات 
 2015 فبراير مقارنة بشهر 2016 فبرايرخالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2016 فبراير  2015رفبراي   التغير  %( 

 28 50 64 الوجبات الغيائية 1

 60 15 24 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 56 41 64 المنسوجات والكماليات 3

 (41  32 19 األثاث واألجهزة 4

ليةاإلعالم والتس 5  8 8 0 

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  5 2 150 

 (33  9 6 المعدات واآلليات 7

 10 10 11 مواد ومعدات البناء 8

 (33  30 20 المقاوالت 9

 (77  56 13 خدمات األعمال التجارية 10

 (29  105 75 التسويق والصيرفة والفنادق 11

 50 2 3  المهن االستشارية  12

األعمال الحرفية خدمات  13  16 15 7 

 (33  30 20 اإلصالحات لألعمال الحرفية 14

 31 55 72 الحرـ البسيطة 15

 (9  460 420 اإلجمالت
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام

 2016 فبرايراألنشطة خالل شهر 
  %( النسبة العدد النشاط م

 7 28 مطعم 1

 3 12 مأكوالت خفيفة 2

 4 16 المالبس الجاازة 3

 4 15 الهدايا والكماليات 4

 2 10 مقاوالت عامة للمبانت  5

 5 22 تجارة عامة 6

 4 18 استيراد و تصدير ووكيل بالعمولة 7

 3 13 بقالة 8

 0 0 ديجار واستئجار األرا ت والعقارات 9

 0 0 بي  وشراء األرا ت والعقار 10

مشتهالسيدات وجقا مالبس ةخياط 11  14 3 

 4 16 حالقة للرجال 12

 3 14 صالون لتجميل السيدات 13

 58 242 جنشطة اخري 14

 100 420 اإلجمالت 
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 جعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسل القطاعات

2016 رفبراي والمحافظات خالل شهر قتصاديةاإل   
االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالت الجهراء األحمدي الفروانية حولت العاصمة 

 64 6 9 8 28 13 الوجبات الغيائية  1

 24 6 2 4 6 6 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 64 2 18 11 20 13 المنسوجات والكماليات 3

 19 - 5 4 7 3 األثاث واألجهزة 4

 8 - - - 4 4 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  - 3 - 1 1 5 

 6 1 1 - 1 3 المعدات واآلليات 7

 11 - 1 1 6 3 مواد ومعدات البناء 8

 20 3 4 5 5 3 المقاوالت 9

 13 1 - 5 1 6 خدمات األعمال التجارية 10

 75 4 8 15 24 24 التسويق والصيرفة والفنادق 11

والحرفية االستشاريةالمهن  12  - 2 1 - - 3 

 16 2 2 1 7 4 خدمات االعمال الحرفية 13

 20 2 - 5 2 11 اإلصالحات لألعمال الحرفية 14

 72 11 14 20 22 5 الحرـ البسيطة 15

2016 فبراير ( اإلجمالت1    98 138 80 65 39 420 

2015 فبرايرت اإلجمال (2    173 86 75 86 40 460 

 (9  (3  (24  7 60 (43  (% نسبة التغير             
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ملياون د.أ موزعاة علا  الادول العربياة وبقياة  18 حوالت 2016 فبراير غت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهربل      
بقياة  نسابة وبلغت %ل73 تقدر حوالتد.أ محققة نسبة  مليون 13 حوالت حيث كان نصيل الصادرات للدول العربية العالملدول 

 %40حااوالت بقاادر ي رتفاااع وا اا ا يالحااظ حاادوث. ود.أ مليااون 5الت تقاادر بحااو % محققااة صااادرات 27دول العااالم حااوالت 
 حاوظارتفااع ملبالنسبة للمقارنة بنفس الشهر مان العاام الما ات فقاد حادث و للصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشهر الما ت

 .%59حوالت ب يقدر الشهرلصادرات 
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولثانيا: الصادرات ال                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعة: اجوال
 األخرى:                                                            العربية:

 
 

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

د.أ بنسااابة تقااادر حاااوالت  ياااونمل 2 حاااوالت صاااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاارى % ماان دجمااالت33

% 24 تحاوالبالمرتبة الثانية بنسبة تقدر  بلجيكاواحتلت 
 1ل وبجملة صادرات تقادر بحاوالت من دجمالت الصادرات

بلغاات  حيااث ثالثااةالمرتبااة ال تركيااا احتلااتو .د.أ مليااون
ة تقااادر د.أ بنساااب لاااـج 656 حاااوالت جملاااة صاااادراتها

 .دجمااالت الصااادرات دلاا  دول العااالم % ماان14حااوالت ب
وجما بقية صاادرات دول العاالم األخارى خاالل اايا الشاهر 

ل البرتغاالل ل ديارانتنزانياا فقد كانت موزعة علا  كال مان
 وجسبانيا.ل باكستانل اولندال فرنسا

 
لصااادرات بقيااة دول نخفاااض ملمااوس ا ويالحااظ حاادوث 

 الما اتللشاهر لشاهر بالنسابة العالم األخرى خاالل اايا ا
لصاادرات  انخفااض حادثكما  ل%34 حوالت بنسبة تقدر

الشاااهر لبقياااة الااادول األخااارى بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 
وكانت جام  .%22حوالت ب يقدر الشهر من العام الما ت
باولت مبياد الحشاراتل  الشاهر: ياالمواد المصدرة خالل ا

 وداون حيوانية.مواد سيليكونل  لدثيلين
 
 
 

تقاادر الاادول محققااة صااادرات  مقدمااة ااايو مصاارحتلاات ا
مااان  %46 تقااادر حاااوالتد.أ بنسااابة ملياااون  6 بحاااوالت

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةدجمااالت الصااادرات دلاا  الااد
حياااث كانااات جملاااة  %37 حاااوالتمحققاااة  العاااراق دلااا 

 تباةالمر فتا متليه .أد. مليون 5بحوالت تقدر  هاتصادرا
% 9ة تقااادر بحاااوالت نسااابحياااث حققااات  ألردنا ةالثالثااا

وفااات المرتباااة  .د.أ ملياااون 1بحاااوالت تقااادر  بصاااادرات
جلاـ  311حياث بلغات صاادراتها حاوالت  الجزائرالرابعة 

جماا بقياة صاادرات الادول %. 2د.أ بنسبة تقادر بحاوالت 
فقد كانت موزعاة علا   2016 فبراير العربية خالل شهر

 لالساودانليبياال  تاونسللبناانل المغارلل الايمنل  كل مان
   وفلسطين.

 
لصاااادرات اااايا الشاااهر  تصااااعد ملحاااوظويالحاااظ حااادوث 

يقاادر دول العربيااة بالنساابة لصااادرات الشااهر الما اات للاا
لصااادرات  تصاااعد ملحااوظحاادث  اكماا ل%135حااوالت ب

مقارنة  %154حوالت بنسبة تقدر ب الشهر للدول العربية
حيث كانات جاام  الما ت.بصادرات نفس الشهر من العام 

 :العربيااة خااالل ااايا الشااهرول لاا  الاادالمااواد المصاادرة د
جكياااااس ورقيااااةل جصااااواـ وجلياااااـ زجاجيااااةل عبااااوات 

صاااودا  حبيباااات بالساااتيكيةلمنتجاااات جلباااانل ل بالساااتيكية
مااااواد عازلااااةل بااااولت بااااروبلينل مااااواد كاويااااة قشااااورل 
حاامض ل زياوتوصالتل  لبولت دثيلينبالستيكيةل كيسل 
.ل وحلويااااتتاااوفتمنتجاااات ديروساااولل ايااادروكلوريأل 

 
 

 

 

  لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية(
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 الكويتية المنشأ 2016 فبراير صادرات شهر

 2015 فبرايرو 2016 ينايرمقارنة بشهري 

أ    قرل جلـ د.القيمة أل  

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2016 فبراير  
 قيمة صادرات

2016يناير   
 قيمة صادرات

2015 فبراير  

دول العربيةال 1  12935 5493 5093 

 6034 7079 4702 بقية دول العالم 2

 11127 12572 17637 جملة الصادرات

100=  2016الرقم القياست لعام   100 71 63 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2016 رفبراي صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2015 فبرايرو 2016يناير  بشهري  

قرل جلـ د.أالقيمة أل                                                                                                      

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2016 فبراير  
 قيمة صادرات

2016 ريناي  
 قيمة الصادرات

2015 فبراير  

 709 292 5953 مصر 1

 77 121 93 اليمن 2

 28 37 - سوريا 3

 316 468 200 لبنان 4

 - 608 210 المغرل 5

سنتو 6  62 303 41 

 1147 1163 1170 األردن 7

 4 56 16 ليبيا 8

 2721 1996 4788 العراق 9

 13 251 129 السودان 10

 - 168 - جيبوتت 11

 37 30 311 الجزائر 12

 - - 3 فلسطين 13

اإلجمالت              12935 5493 5093 

100=  2016الرقم القياست لعام   100 42 39 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 10 

 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ
2016فبراير  رهلدول العالم األخرى خالل ش  

 النسبة  %( القيمة ألقرل جلـ د.أ الدول المصدر دليها م

 1 54 تنزانيا 1

 - 13 ديران 2

 2 72 البرتغال 3

 9 433 فرنسا 4

 6 266 اولندا 5

 - 10 باكستان 6

 24 1129 بلجيكا 7

 33 1561 ديطاليا 8

 11 508 جسبانيا 9

 14 656 تركيا 10

 اإلجمالت
(2016 فبراير    

4702 100 

 اإلجمالت للشهر السابق من نفـس العام
(2016يناير  ) 

7079 - 

 اإلجمالت لنفس الشهر من العام السابق 
(2015 فبراير   

6034 - 
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 2016 فبراير خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
 (د.أ)

 199501 وات بالستيكيةعب -جصواـ وجلياـ زجاجية   -جكياس ورقية  17 لبنان 1

 5952827 مواد بالستيكية -بولت بروبلين  -مواد عازلة  35 مصر 2

 209927 كيس -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  9 المغرل 3

 1169588 وصالت -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  200 األردن 4

سكي -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  4 تونس 5  62408 

حامض ايدروكلوريأ -زيوت  -منتجات جلبان  131 لعراقا 6  4788151 

 311438 كيس -بولت دثيلين  -حبيبات بالستيكية  8 الجزائر 7

 93039 جصواـ وجلياـ زجاجية 10 اليمن 8

 16093 منتجات ديروسول 4 ليبيا 9

 129065 توفت -صودا كاوية قشور  5 السودان 10

 3378 حلويات 1 فلسطين 11

 12935415  424 جمالتاإل
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 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى
   2016 فبرايرخالل شهر 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها     
 شهادات المنشأ     

 القيمة اإلجمالية    
  د.أ(     

 53573 مبيد الحشرات 4 تنزانيا 1

 7227000 بولت دثيلين 1 البرتغال 2

 432722 بولت دثيلين 5 فرنسا 3

بولت دثيلين -مواد سيليكون  1 اولندا 4  266004 

 12700 بولت دثيلين 1 ديران 5

 1129270 بولت دثيلين 14 بلجيكا 6

 1560638 بولت دثيلين 7 ديطاليا 7

وانيةداون حي 1 باكستان 8  10431 

 508329 بولت دثيلين 5 جسبانيا 9

 656188 بولت دثيلين 30 تركيا 10

 4702125 -     69 اإلجمالت
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 864مااا التااراخيص التاات تاام تجديااداا فكااان عاادداا ج
 اً خيصااتر 803ويلااأ مقاباال  الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

رتفااع ويلاأ با الما اتل عاامال مانفبراير  خالل شهر
 رداـوقد وافقت الوزارة علا  دصا .%8يقدر بحوالت 

 ل2016 فبرايااار مؤقتاااا خاااالل شاااهر ترخيصااااً  676
% مقارنة ما  67 حوالتبقدر ملحوظ  رتفاعبا ويلأ

 الما ت.نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

ً ا 2016 فبرايار شهرشهد    تاراخيص جعادادفات  رتفاعاا
بنساابة المؤقتااة(  المجااددةل دةللجدياااالصااادرة   سااتيراداال

وقااد  ل2016يناااير مقارنااة بمااا صاادر خااالل شااهر 25%
ً تر 1682بلغت جملة ايو التاراخيص  حادث  ماابين .خيصاا

عماااا  االساااتيرادلتاااراخيص  %30 حاااوالتبيقااادر  رتفاااعا
وكااان  الما اات.ساابق دصاادارو لاانفس الشااهر ماان العااام 

بنسابة  اً خيصتر 1006مة العا االستيرادنصيل تراخيص 
فكاان  المؤقت االستيرادجما تراخيص  %ل60 تقدر حوالت

ً ترخيصاااا 676عاااادداا  كمااااا بلغاااات جعااااداد تااااراخيص  .ا
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 142 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 لتـاااـا ـمـالرفبراي اللــاااخ اً صـرخياااـت 90 لـأ مقاباااـويلااا
.%58والت قااااااااااااادر بحااااااااااااايملحاااااااااااااوظ بارتفااااااااااااااع 

 
 الية( لمزيد من التفاصيل انظر الجداول الت

 
 2016 فبرايرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2015 فبراير بالمقارنة م  شهر

 التغير  %( 2015 فبراير 2016فبراير البيان م

 55 210 325 ب اعة 1

 - - - مالبس عسكرية 2

 49 47 70 مواد كيماوية  سنوية( 3

 100 1 2 خصلبو 4

 (33  3 2 آالت تصوير ملونة 5

 - - - ياتدتحاد الجمع 6

 (67  3 1 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العربية 7

 - - - شركة الزيوت العربية 8

 97 140 276 ياراتس 9

 67 404 676 اإلجمالت 
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رفبراي شهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها دليه 2015 فبرايرمقارنة م  شهر  2016

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
يدةجد  تم تجديداا 

 تجار جفراد

2016 فبراير  38 233 271 

2015 فبراير  36 198 234 

 16 18 6 التغير %

 شركات ي.م.م

2016 فبراير  4 508 512 

2015 فبراير  36 446 425 

 20 14 (89  التغير %

 شركات ت امنية

2016 فبراير  4 50 54 

2015 فبراير  8 46 54 

 0 9 (50  التغير %

ركات توصية بسيطةش    

2016 فبراير  4 39 43 

2015 فبراير  5 43 48 

 (10  (9  (20  التغير %

 شركات مساامة

2016 فبراير  92 34 126 

2015 فبراير  5 70 75 

 68 (51  1740 التغير %

 اإلجمالت

2016 فبراير  142 864 1006 

2015 فبراير  90 803 893 

 13 8 58 التغير %
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     ً  بحاوالتيقادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاوزارة دعماا
تم صارفه  ل( د.أ16219883  كويتيا دينارا مليون 16

 بنسبة دعمهانخفض وبيلأ يكون قد  ل2016 ينايرخالل 
  .هالشهر السابق عليعن  %11 والتحب تقدر
 

حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التاات تصاارـ عاان     
ماا بيقادر بطاقة التموينية لهيا الشاهر علا  دعام طريق ال
% مان  20.3 ونسابتها حاوالتل ملياون د.أ 3 يزيد عان

 دجمالت الدعم المشار دليه آنفا.
 
زيت  حليل بودرة عاديل وتشمل ايو المجموعة عل     

 ناااه قااادجويالحاااظ الااادجا ل و طمااااطملالمعجاااون نبااااتتل 
% 46حاااوالت ب تقااادر وا اااحةبنسااابة دعمهاااا  نخفاااضا
 .الما ت ديسمبر ارنة بشهرمق
 

 ااايـ دلااا  اااايو المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااان ديا     
% مان دجمااالت 3.4 تقاادر حاوالت بنسابة وحليال األطفاال

حاوالت  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 يناااااير % ماااان دجمااااالت الاااادعم المنصاااارـ خااااالل23.7
2016. 

 
ل  شركة ايا وقد تم صرـ قيمة دعم المواد السابقة د     

تهاا والتات قادرت جمل لمطاحن الادقيق والمخاابز الكويتياة
 نساابةب القيمااة السااابقة نخف ااتامليااون د.أل  4 بحااوالت
فت الشاهر  هعن ما تم صرف% 40 حوالتبتقدر وا حة 
 الما ت.

 
 لجلاااـ د.أ 941حاااوالت بلغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    

. ويالحااظ % ماان دجمااالت الاادعم6قاادرت بحااوالت بنساابة 
حااوالت بلااغ  الما ااتدعمااه عاان الشااهر ل تفاااعار حاادوث
12%. 
 
حااوالت بلااغ دعاام الطااابوق الجيااري خااالل ااايا الشااهر   

من دجمالت دعم بنسبة  ئيلة تكاد ال تيكر د.أل  9700
لدعمااه عاان الشااهر انخفاااض ويالحااظ حاادوث  الشااهر.

 %.4الما ت بلغ حوالت 
 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتااه الااوزارة خااالل الشااهر    

د.أل وااااو يمثااال نسااابة تقااادر حاااوالت  ملياااون 3حاااوالت 
بساايط  انخفااض% مان دعام الشااهر. ويالحاظ حاادوث 16

 .% مقارنة م  الشهر الما ت3 بحوالتتقدر نسبته 
 
غ دعاام الطااابوق األباايض العااازل خااالل ااايا الشااهر بلااو   

ماان  %6قاادرت حااوالت وبنساابة  لد.أ جلااـ 919 حااوالت
حاوالت بدر يقا ارتفاعويالحظ حدوث  .دجمالت دعم الشهر

 .الما ت مقارنة بالشهر 11%
 

نسابته ل وكانات أد. ملياون 2بلغ دعم التكييـ حوالت    
 ارتفااع% من دجمالت الدعم. ويالحاظ حادوث 14حوالت 
 % مقارنة بالشهر الما ت.5بحوالت  يقدر
 

ملياااون د.أ خاااالل  4وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالت     
جماالت % مان د26الشهر الحالتل بنسابة قادرت بحاوالت 

دعماه بنسابة قادرت  رتفا اوبايلأ يكاون قاد  دعم الشاهر.
 % عن الشهر الما ت.4بحوالت 

 
 حاوالتجما بالنسبة للطاابوق اإلسامنتت فقاد بلاغ دعماه    

% ماان دجمااالت 6د.أل بنساابة قاادرت بحااوالت  ـلااج 933
% 4يقاادر بحااوالت  ارتفاااعويالحااظ حاادوث  دعاام الشااهر.

 مقارنة بالشهر الما ت.
 

جلاااـ د.أل  62 حاااوالتوبلاااغ دعااام األطقااام الصاااحية    
% مان دجماالت الادعم 0.4قادرت بحاوالت طفيفاة بنسبة 

% 7يقادر بحاوالت ارتفااع ويالحاظ حادوث  لهيا الشهر.
 مقارنة بالشهر الما ت.

 
لاـ ج 72جما دعم األسالأ الكهربائية فقاد بلاغ حاوالت    

% ماان دجمااالت دعاام 0.4د.أل وقاادرت نساابته بحااوالت 
يقاادر بحااوالت  انخفاااضويالحااظ حاادوث  ر الحااالت.الشااه
 الما ت.شهر ال% مقارنة ب10
 
جلااـ  99وبلااغ دعاام الساايراميأ والبورسااالن حااوالت    

% مااان دجماااالت دعااام 0.6 د.أل بنسااابة تقااادر بحاااوالت
% 6يقااادر بحاااوالت  انخفااااضيالحاااظ حااادوث والشاااهر. 

 .مقارنة بالشهر الما ت
 
جلااـ د.أل  257بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالت    

 % ماان دجمااالت دعاام الشااهر.2بنساابة قاادرت بحااوالت 
% 18 قااادرت نسااابته بحاااوالترتفااااع اويالحاااظ حااادوث 

 مقارنة بالشهر الما ت.
  

كيس جسمنت دلا   جلـ 821حوالت ايا وقد تم صرـ    
طاان ماان الحديااد  17457باإل ااافة دلاا   مسااتفيداً. 454
بااايض األطاااابوق الكماااا تااام صااارـ  لاً مساااتفيد 397دلااا  

وصرـ الطابوق الجياري دلا   لمستفيداً  397عازل دل  ال
ل وتااام صااارـ الطاااابوق اإلسااامنتت دلااا  ينمساااتفيد 605
 394مسااتفيداًل وصاارـ الخرساااانة الجاااازة دلااا   396

 يناااير وكااان صاارـ ااايو المااواد خااالل شااهرل مسااتفيداً 
2016. 

 
جمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكييااـ المركاازي فقااد بلااغ    

د المستفيدين من األطقم الصحية ل وبلغ عدمستفيداً  319
ل جماا بالنسابة للسايراميأ والبورساالن فعاادد دينمساتفي 5

مان جساالأ دين مساتفي 5ول فيدينمسات 5المستفيدين بلغ 
 .2016 يناير خاللالكهرباءل ويلأ 

 ( لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية 
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 2016 يناير رـــشهمبالغ الدعم المنصرفة خالل 

التعبئةوجلزنة ا المادة  
الكميات المنصرـ عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرـ

 دينار فلس

( شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية:1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية جوالً:  
بشاور جرز  - - - كيلو جرام  

 - - - كيلو جرام  عدس
علبة 6كرتون عبوة  حليل بودرة عادي  80136 951 1173727 

اتتزيت نب علبة 6كرتون عبوة    164701 730 943736 
225/133113 كرتون معجون الطماطم  850 151482 

290/2891249 كيلو جرام الدجا    199 1033225 

 3302172 730 - - دجمالت دعم المواد األساسية

  ثانياً: مغييات وحليل األطفال:
سيريالأ -1 29157 050 1550 غ24x400كرتون عبوة   

QI 2-سيميالأ جدفانس  38841 600 1088 لل 
QI 3-74140 - 2000 لل  سيميالأ غين 

جولد 26حليل دس -4  16573 810 550 لل 
حليل بروميل  -5  30134 200 1000 لل 

(1نان   -6  16531 680 1100 لل 
(2نان   -7  22543 200 1500 لل 

غين بلص  -8  94029 - 3000 لل 
(3نان   -9  21243 900 1900 لل 

بروجرس جولد  -10  90240 760 3400 لل 

(1دبتاميل   -11  9097 792 880 لل  
(2دبتاميل   -12  11160 828 1480 لل 

(1بيبيالأ   -13  4577 860 350 لل 
(2بيبيالأ   -14  5277 780 450 لل 

بيدياشور -15  24510 750 750 لل 

(1توتال كمفورت   -16  29378 - 1000 لل 

(2ورت  توتال كمف -  14689 - 500 لل 17

(3توتال كمفورت   -18  16189 075 553 لل 

 548316 285 - - دجمالت دعم حليل ومغييات األطفال

عم المنصرـ لشركة مطاحن الدقيق ددجمالت ال
 والمخابز الكويتية

- - 015 3850489 

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

كجم 50زنة كيس   980.025 - 940824 

شركة الصناعات الوطنية الكويتية: (3  
 * طابوق جيري للمستفيدين من القروض العقارية

 9745 052 4872.526 طـابـوقـــة

( شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية:4  
 * الحديد

 * الطابوق األبيض العازل
 * التكييـ
 * الخرسانة

 * الطابوق اإلسمنتت
 طقم الصحية* األ

 * األسالأ الكهربائية
 * السيراميأ والبورسالن

 * التكسية الخارجية

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

20652 
46910 

- 
215298 
6945000 

- 
- 
- 
- 

200 
- 

700 
520 
- 
- 
- 
- 
- 

2553779 
919436 
2272529 
4249982 
933408 
61950 
72240 
98700 
256800 

 16219883 487 - - 2016يناير  لمنصرـ خالل شهردجمالت الدعم ا

 
 المختصة سوـ يتم ددرا  احصائيات الشهر السابق. الخارجية نظرا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات*
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 مبالغ الدعم المنصرفة حسل المجموعات الرئيسية
 2015 ينايرمقارنة بشهر  2016 ينايرخالل شهر 

             القيمة ألقرل جلـ د.أ
2016يناير  البيان 2015يناير    التغير  %( 

 (79  15926 3302 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  548 852  36) 

المواد اإلنشائيةا  * 12369 19381  36) 

 (55  36159 16219 دجمالت الدعم المنصرـ

 ل الطابوق اإلسمنتتنةل الخرساالعازلل التكييـل  بوق األبيضالطا لالجيري الطابوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 ألطقم الصحيةل األسالأ الكهربائيةل والسيراميأ والبورسالن.ا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2016يناير  شهر

 الوحدة المادة
 2016يناير 

 الكمية       عدد المستفيدين

 821400 454 كيس  جسمنت

 17457 397 طن حديد

 358850 605 متر مرب  جيريطابوق 

 35450 397  متر مكعل جبيض عازلطابوق 

 5259000 396 طابوقة طابوق دسمنتت

 156464 394 كعلمتر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2016يناير 

 المبلغ  د.أ( عدد المستفيدين

 1595000 319 التكييـ المركزي

 5000 5 حيةاألطقم الص

 10000 5 السيراميأ والبورسالن

 8000 5 جسالأ كهرباء

 تم د افة بنود جديدة. 2014من شهر مايو ابتداًء *                        
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لمؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . وايو االوطنت االقتصاداناأ العديد من المؤشرات التجارية التت تعكس الحالة فت       

ل ولكن فت جحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
/ و جوانعكاسااات جي اااً ألو اااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاال تجديااد للسااجل التجاااري  جو/ و الوكاااالت التجاريااة 

. ونو   فت ايو العجالة المعامالت السابقة التت تمت خالل الشهر ما  مقارناة لهاا خاالل نفاس ت والرخص التجاريةالعالما
 :ألامية دبرازاا عل  الوجه التالتوات تت من جنشطة عديدة من ا الما ـتلالشهر من العام 

 
 
 

 :ي: السجل التجارجوالً 
 
 يقدر رتفاعبال ةمعامل 579بلغ قيد الشركات  -1
 .2015 فبراير ر% مقارنة م  شه19حوالت ب
 بانخفاض ةلمعامل 280 قيد فروع الشركات بلغ -2
 .2015 فبرايرشهر ة م  % مقارن23 حوالتبر يقد
 لةمعامل 465 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -3

 فبراير مقارنة بشهر %12حوالت بيقدر بارتفاع 
2015. 

 2312عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
% مقارنة 56 يقدر بحوالت بارتفاع ملحوظ لعاملةم

 .2015 فبرايربشهر 
تصاعد ب لةمعامل 27بلغت معامالت الران  -5

 فبراير بشهر %مقارنة 108يقدر بحوال   ملحوظ
2015. 

 
 :ثانياً: العالمات التجارية

 
 للةمعام 752بلغ ديداع عالمة تجارية  -1
% مقارنة 61يقدر بحوالت ملحوظ  نخفاضبا

 .2015 فبرايربشهر 
 لةلمعام 1224عالمة تجارية  بلغ فحص -2
مقارنة بشهر %2در بحوالت ــقــي نخفاضاــب

 .2015 فبراير
 معاملةل 940بلغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -3

% مقارنة بشهر 889يقدر بحولت  بتصاعد ملحوظ
 .2015 فبراير

 لـيـجـسـ  تـلـة عـــار ــعــداد مـــت جعـغـلــب -4
در قي بانخفاض لتالمعام 10 ريةة تجاــالمـــع

 .2015 فبراير% مقارنة بشهر 9بحوالت 

 ,شهادة 920بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
 بشهر% مقارنة 94يقدر بحوالت  ملحوظ بارتفاع
 .2015 فبراير

 لةمعامل 220تأشير عل  عالمة تجارية  بلغ  -6
 % مقارنة بشهر38 يقدر بحوالت ملموس بارتفاع
 .2015فبراير

 ,ةـمعاملاا 270ة ـد عالمااة تجاريااـل تجديااــااغ طلـبلاا -7
فبرايااار % مقارناااة بشاااهر 12يقااادر بحاااوالت بانخفااااض 

2015. 
 نخفااااضبا ,ةمعاملااا15 بلغااات طلباااات مساااتخرجات -8

 فبرايااار% مقارناااة بشاااهر 69يقااادر بحاااوالت   ملحاااوظ
2015. 

 
 

 ً  :: الوكاالت التجاريةثالثا
 
 رتفااعابل لاةمعام190بلغ طلل تسجيل وكالة تجارياة  -1

  .2015 فبراير % مقارنة م  شهر11حوالت بيقدر 
نخفااض ابل ةمعاملا 82وكالة تجارياة  تجديدبلغ طلل  -2

 .2015 فبراير م  شهر % مقارنة2يقدر بحوالت 
بتصاااعد  لتالمعااام 7ة تجاريااة وكالااتعااديل بلااغ طلاال  -3

 فبراياار% مقارنااة ماا  شااهر 133يقاادر بحااوالت  ملحااوظ 
2015. 

  نخفااضبا ل التمعاام 8 ة تجارياةبلغ طلل دلغاء وكال -4
  .2015 رايربفبشهر % مقارنة 20يقدر بحوالت 

تاام الاارد علاا  كتاال االستفسااارات الااواردة ماان داخاال  -5
% 8حااوالت بيقاادر  رتفاااعبال ةمعاملاا 143الااوزارة بعاادد 
 .2015فبراير مقارنة بشهر

 
   
 

 لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية(
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 التجاري خالل شهر معامالت قسم السجل
  2015 فبراير مقارنة بشهر 2016 فبراير

2016 فبراير البيان م 2015 فبراير  التغير  %(      

 19 488 579 قيد شركات رئيست 1

 (23  366 280 قيد شركات فروع 2

 12 417 465 تعديل شركات 3

 56 1484 2312 مستخرجات 4

 108 13 27 ران 5

 32 2768 3663 دجمالت المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2015 فبرايرمقارنة بشهر  2016 فبراير

2016 فبراير نوع المعاملة م 2015 فبراير   التغير  %( 

 (61  1923 752 ديداع عالمة تجارية 1

 2 1202 1224 فحص عالمة تجارية 2

 889 95 940 دخطار سداد رسوم اإلشهار 3

 (9  11 10 معار ة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 94 475 920 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 38 160 220 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 - - - دخطار تجديد عالمة تجارية 7

 (12  306 270 طلل تجديد عالمة تجارية 8

 - - - اإلفادات 9

لمن يهمه األمر اتشهاد 10  - 150 - 

تطلل مستخرجا 11  15 48  69) 

عداد النشرج 12  - 1208 - 

 (22  5578 4351       اإلجمالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2015 فبراير مقارنة بشهر 2016 رايربف

2016 فبراير البيان م   %(التغير   2015 فبراير 

 11 171 190 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

الة تجاريةطلل تجديد وك 2  82 84  2) 

 133 3 7 طلل تعديل وكالة تجارية 3

 (20  10 8 طلل دلغاء وكالة تجارية 4

 - - - طلل بدل فاقد 5

 8 132 143 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 8 400 430 اإلجمالت

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 23 

 
 

 
 
 
 
 
 

ل بلاغ عادد المعارض  مشااركة فات معاارض خارجياة وداخلياةشيط دور المعارض بدولة الكويت والفت ظل توجه الوزارة فت تفعيل وتن
 معرض واحد فقط واو:  معرض الكويت التجاري الدولت(. 2016الخارجية خالل شهر فبراير 

 
عاـرض عقااري(ل   ( معاارض واام:  م4عادد   2016فيما بلغ عدد المعارض الداخلية  التت شاركت بها الاوزارة خاالل شاهر فبرايار 

 معرض الماسة(ل  معرض فيستيفال ستت(و  معرض فبراير جكسبو(. 
 

( معاارض    3عادد   2016ايا وقد بلغ عدد المعارض المقاماة علا  جرض المعاارض الدولياة بمنطقاة مشارـ خاالل شاهر فبرايار      
 ل  معرض الربي  اإلستهالكت(و  معرض االستقالل(. وام:  معرض الربي  العالمت(

 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المقامة خالل شهر

2015 فبرايرمقارنة بشهر  2016 فبراير  
 
 م
 

2016 فبراير البيان 2015 فبراير   التغير  %( 

 - 1 1 المعارض الخارجية 1

 (33  6 4 المعارض الداخلية الخاصة 2

 200 1 3 المعارض المقامة عل  جرض المعارض بمشرـ 3

 - 8 8 اإلجمالت
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 الخاصة بالمهمات الرسمية:قرارات ال             
 

   الادورة اجتمااع لح اور  "جمهورية مصر العربيةن التكليـ بمهمة رسمية دل  "أبش 2/2بتاريخ  (47القرار الوزاري رقم
   .ين والمقرر عقداما فت القاارةالحادية عشر للجنة الكويتية المصرية المشتركة واجتماع كبار المسؤول

 

   االجتمااع للمشاركة فت " عربية السعوديةمملكة الالبشأن التكليـ بمهمة رسمية دل " 7/2بتاريخ  (55القرار الوزاري رقم
لوالمقرر عقادو الرابعاة( الخامس لمجلس ددارة ايئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلاس التعااون لادول الخلايع العربت الادورة

 .رياضلفت ا
 

   لح اور  اجتماعاات " جمهورياة مصار العربياة  "التكلياـ بمهماة رسامية دلا بشأن  8/2( بتاريخ 63القرار الوزاري رقم
 .للمجلس االقتصادي واالجتماعت فت مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاارة 97الدورة الـ

 

   للمشااركة فات االجتمااع السانوي العشارين "طوكيو"همة رسمية دل التكليـ بمبشأن  9/2( بتاريخ 65القرار الوزاري رقم
 .  للجنة الكويتية اليابانيةللتعزيز وتطوير الشراكة التجارية واالقتصادية بين الكويت واليابان

 

   باريس"فرنساا" لح اور االجتمااع الثاانت مان  التكلياـ بمهماة رسامية دلا بشاأن  11/2( بتااريخ 66القرار الاوزاري رقام
 (.FATF(لمجموعة العمل المالت  27  الدورة

 

   المملكااة العربيااة السااعودية" للمشاااركة فاات  التكليااـ بمهمااة رساامية دلاا بشااأن  15/2( بتاااريخ 88القاارار الااوزاري رقاام"
اجتماع لجنة اإلجراءات التجارية لمناقشة مو وع السماح للمؤسسات الفردية بفت  فروع لها فت دول مجلس التعاون لادول 

 عربيةلويلأ بمقر األمانة العامة فت الرياض.الخليع ال
 

 
 

 
 

 :جخريقرارات 
 

 ( بتاريخ 48القرار الوزاري رقم )السماح بعرض مشغوالت المعادن الثمينة غير المدموغة والمعروضة بغرض بشأن  3/2
 البيع خالل فترة معرض الذهب والمجوهرات الرابعة عشر.

 

 ( 54القرار الوزاري رقم )إقامة معرض الكويت التجاري الدولي األول بشأن 3/2 بتاريخ. 

 

 ( 67القرار الوزاري رقم )إعادة تشكيل اللجنة الدائمة اإلشرافية على المناطق الحرةبشأن   11/2بتاريخ. 

 

 ( بتاريخ68القرار الوزاري رقم )( بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة 167/2015إضافة مادة للقرار الوزاري )بشأن   14/2
 %(.51ها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )من رئيس

 
 

 

 2016 فبراير خالل شهرقرارات وزارة التجارة والصناعة  –7
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 بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 192/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2بتاريخ( 69) القرار الوزاري رقم
 %(.51بحضور أغلبية أعضائها )من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع 

 

 بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 185/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2بتاريخ( 70) القرار الوزاري رقم
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتار71القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 195/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2يخ
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 
 

 ( بتاريخ72القرار الوزاري رقم )نظام عمل اللجنة بدعوة  بأن يكون( 60/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

  

 ( بتاريخ73القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  ( 59/2015)إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  14/2
 %(.51ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها ) من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه

 
 

 ( بتاريخ74القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  (90/2015) إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 
 

 ( بتاريخ75القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 50/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 
 

 ( بتاريخ76القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  ( 227/2015)ر الوزاريإضافة مادة للقرابشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتاريخ77القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 488/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51يسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )من رئ

 
 

  ( بتاريخ78القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  (25/2015)إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  14/2
 %(.51بحضور أغلبية أعضائها )من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع 

 

 ( بتاريخ79القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة من  (4/2015) إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  14/2
 %(.51رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتاريخ80القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 452/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتاريخ81القرار الوزاري رقم )ظام عمل اللجنة بدعوة بأن يكون ن( 450/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 
 

 ( بتاريخ82القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 511/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه 

 
 

 ( بتاريخ83القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  (447/2015)إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )
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 ( بتاريخ84القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 423/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتاريخ85القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 321/2015)الوزاري  إضافة مادة للقراربشأن  14/2
 %(.51من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )

 

 ( بتاريخ70القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 445/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  14/2
%( وتمنح مكافأة 51سها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )من رئي

 مالية بواقع الفئة األولى.
 

 ( بتاريخ93القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة  (421/2015)إضافة مادة للقرار الوزاريبشأن  24/2
 %(.51ال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها )من رئيسها أو من يفوضه في ح

 

 ( بتاريخ94القرار الوزاري رقم )بأن يكون نظام عمل اللجنة بدعوة ( 321/2015)إضافة مادة للقرار الوزاري بشأن  24/2
 %(.51)من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه ويعتمد النصاب لصحةاالجتماع بحضور أغلبية أعضائها 

 

 

 

 


