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 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك رخااص( 5)الااوزارة عاادد منحاات 
 .مكتا  الدارة اعماال الشاركة :تعمل  ي مجاالمقفلة 
 اتشااااركال اااارع رخااااص أل( 1) عااااددجصاااادرت  كمااااا
معرض أيا  قطا  ل مطعممقفلة  ي مجال المساامة ال

العا  ول يف الهواء و مكت  صيانةغيار واجهزة تكي
رخاص أل ارع ( 2)كما جصدرت عدد  . تسلية االطفال

خادمات ل مطعم: الشركات المساامة العامة  ي مجال
ومااااواد ل الاااادواجن المجماااادة والمأااااردةل مصاااار ية
 .انشائية

 

 

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا أالنسااااأة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة  قااااد 

          الشاااااااااركات  غ دجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيصألااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 655)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (647)الشاااااااهر منهاااااااا 
 للشاركات تأاـامنية رخاص( 6)ل مسؤولية محادودة

ل  اي حاين ألاغ لشركات توصية أسايطة رخص( 2)و
ل رخصاااة( 188)دجمااالي ج اارع الشاااركات الصااادرة 

.2117 يناااااااااااااااير رشااااااااااااااه خااااااااااااااالل ويلاااااااااااااا 

 

 

 2117 يناير شهر ت األشخاص خاللتراخيص شركا
 2116 يناير مقارنة أشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116يناير  2117يناير  2116يناير  2117يناير 

 141 156 416 647 يات مسؤولية محدودة

 11 18 11 6 تأامنية

 12 14 6 2 توصية أسيطة

 161 188 421 655 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسا  القطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
ألاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 

 ااي  اً خيصااتر (471)وا قات الااوزارة علاا  دصاداراا 
 ااي  خيصرتاا (11)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 

 و  ملحاا تصاااعد ويالحاا  لخاادمات االعمااال التجاريااة
مقارناااة مااا  نفاااس ويلااا  أال% 116 أحاااوالي قااادري

 ااااي  اترخيصاااا( 22)لالماأاااايالشااااهر ماااان العااااام 
 يقادر ملحاو  أإرتفااعل االصالحات لألعماال الحر ياة

نة م  نفس الشهر من ويل  أالمقار% 121أحوالي 
 لاالعاالم والتسالية  ي خيصاً تر( 11). العام الماأي

رنااة مقا %61أحاوالي يقادر   ملحااو أإرتفااع ويلا  
 قطاااااع  ااااي خيصتاااار (71) .2116 ينااااايرأشااااهر 

 حاواليأيقادر  أارتفاع واأحويل   لالحرف الأسيطة
اايا  .يـعام الماأـرنة أنفس الشهر من المقا% 42

ماواد ومعادات  قطااع  اي خيصتار( 2) أاالأا ه دل 
% 71أحاوالي  يقادر ملحاو  ويل  أانخفااض لالأناء

 . اأينة م  نفس الشهر من العام المويل  أالمقار
 

 :حجم التراخيص الصادرة حس  األنشطة.  2
 

خالل الشهر  اً ترخيص( 471)تم تصنيف الـ      
 (14) تـدة ألغـعدي اقتصاديةجنشطة   ـــدل
عير تصنيفها أجان  جنشطة جخرى ت لاً فـصنيـت

 .لأآلة حجمها وكثرتها
 

 أنساأة تقادر (تجاارة عاماة)لنشااط ح اً كانات جأرزاا 
 خيصتااار يلياااه .مااان جملاااة التاااراخيص %8حاااوالي أ
مااااان جملاااااة % 6أنساااااأة تقااااادر أحاااااوالي  (مطعااااام)

أنسأة الهدايا والكماليات خيص تر  اميليه .التراخيص
 يليااااه. ماااان جملااااة التااااراخيص %5تقاااادر أحااااوالي 

و اسااتيراد  جلاا  العمالااة المنزليااة) كاال ماان خيصاتاار
 %4أنساأة تقادر أحاوالي  (وتصدير ووكيال أالعمولاة

كال  خيصاتار امايليه .ملة التراخيصمن ج لكل منهما
حالقاة لأقالاة لمأكوالت خفيفاةل المالأس الجاازة)من 
أنساأة تقادر أحاوالي ( صالون لتجميل السيدات لرجال
خيص اتار يلايهم .من جملة التاراخيص لكل منهم 1%
مقااوالت تن يااف ل مقااوالت عاماة للمأاانيل الهواتاف)

تقادر  أنسأة( خياطة مالأس للسيداتل المأاني والمدن
وأاااقي .ماان جملااة التااراخيص لكاال ماانهم %2أحااوالي 

التراخيص ألنشطة جخرى تعير تصنيفها ألغت نساأتها 
 .من دجمالي التراخيص% 42حوالي 

 

حجم التراخيص الصادرة حسا  التوزيا  .  1
 :(المحا  ات)الجغرا ي 

 
المركااز األول حيااث ألغاات  حااوليتأااوجت محا  ااة     

 %.27 حاوالي يصنسأة ما حصدت من جملة التاراخ
المركاز الثااني  حياث حصادت الفروانياةة تليها محا  ا

. خيصماان دجمااالي التاارا %24أنسااأة تقاادر أحااوالي 
 العاصاامة واألحماادي تيوأااالمركز الثالااث تااأتي محااا  

ماان جملااة  لكاال منهمااا %22حااوالي أأنسااأة قاادرت 
 ي حاين تاأتي محا  اة الجهاراء أاالمركز  .التراخيص

ماان جملااة % 5در أحااوالي أنسااأة تقاا واألخياار الراأاا 
.2117 ينااااااايرويلاااااا  خااااااالل شااااااهر  .التااااااراخيص
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حس  القطاعات 
 2116 يناير مقارنة أشهر 2117يناير خالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2117 يناير  2116 يناير  )%(التغير    

 41 42 71 الوجأات الغيائية 1

تجات الحيوانية والنأاتيةالمن 2  27 12 42 

 2 52 51 المنسوجات والكماليات 1

 - 21 21 األثاث واألجهزة 4

 61 8 11 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 - 

 11 6 8 المعدات واآلليات 7

 (71) 7 2 مواد ومعدات الأناء 8

 15 23 31 المقاوالت 2

ال التجاريةخدمات األعم 11  11 14 116 

 24 75 21 التسويق والصير ة والفنادق 11

 - 1 1   والحر ية المهن االستشارية 12

 22 17 22 خدمات األعمال الحر ية  11

 121 11 22 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 42 47 71 الحرف الأسيطة 15

 11 156 471 اإلجمالي
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 دية الصادرة ألامعدد الرخص التجارية الفر
 2117 يناير األنشطة خالل شهر 

)%( النسأة العدد النشاط م  

 6 22 مطعم 1

 1 11 مأكوالت خفيفة 2

 1 15 المالأس الجاازة 1

 5 22 الهدايا والكماليات 4

 2 11 الهواتف 5

 2 11 مقاوالت عامة للمأاني 6

 2 11 مقاوالت تن يف المأاني والمدن 7

لمنزليةجل  العمالة ا 8  17 4 

 4 21 استيراد وتصدير ووكيل أالعمولة 2

 1 16 أقالة 11

 8 16 تجارة عامة 11

 2 11 خياطة مالأس للسيدات 12

 1 14 حالقة للرجال 11

 1 16 صالون لتجميل السيدات 14

 42 211 جنشطة اخرى 15

 111 471 اإلجمالي
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 درة حس  القطاعاتجعداد التراخيص التجارية الفردية الصا
2117 ينايرهر والمحا  ات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 71 1 12 16 22 11 الوجأات الغيائية  1

 27 1 12 4 8 2 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 51 1 16 17 8 2 المنسوجات والكماليات 1

ثاث واألجهزةاأل 4  6 4 6 6 1 21 

 11 - 1 4 6 2 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 - 1 1 - 1 

 8 - 1 - 2 5 المعدات واآلليات 7

 2 - - - - 2 مواد ومعدات الأناء 8

 11 - 2 7 12 11 المقاوالت 2

 11 2 5 8 11 5 خدمات األعمال التجارية 11

ير ة والفنادقالتسويق والص 11  22 21 27 16 5 21 

والحر ية االستشاريةالمهن  12  1 2 - - - 1 

 22 - 1 4 7 11 خدمات االعمال الحر ية 11

 22 2 4 5 2 2 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 71 5 21 11 21 11 الحرف الأسيطة 15

2117 يناير اإلجمالي( 1)   115 122 112 115 22 471 

2116  يناير ي اإلجمال (2)   65 128 76 41 44 156 

 11 (51) 144 47 1 62 (%)نسأة التغير             
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  موزعة عل  الادول العرأياة وأقياة .مليون د 11.4 حوالي 2117 يناير ألغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
 نساأة وألغات ل%72 حاواليأتقادر   محققاة نساأة .د ملياون 2.6 حاوالي ياةحيث كان نصي  الصادرات للدول العرأ العالملدول 

 %2 أحاواليأنسأة تقادر  انخفاض يالح  حدوثو.  .د مليون 4يقار  أما تقدر  محققة صادرات % 28أقية دول العالم حوالي 
لصاادرات رتفاع ا أي  قد حدثأالنسأة للمقارنة أنفس الشهر من العام الماو للصادرات الشهر أالنسأة لصادرات الشهر الماأي

 .%7حوالي أ يقدر الشهر
 

 

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

 
 

ادرات لدول العالم األخرى  قد احتلات جما أالنسأة دل  الص
      مقدمااااة دول العااااالم المصاااادر دليهااااا حيااااث ألغاااات  تركيااااا

  أنساااأة تقااادر .ملياااون د 1.4 حاااواليقيماااة صاااادراتها 
        ماااااان دجمااااااالي الصااااااادرات دلاااااا  دول % 18حااااااوالي 

               المرتأااااااااااة ألجيكااااااااااا  واحتلاااااااااات. العااااااااااالم األخاااااااااارى
              .د فجال 711 أحاااااااواليأصاااااااادرات تقااااااادر  الثانياااااااة

                       مااااااااااااااااان % 19 يحاااااااااااااااااوالأأنساااااااااااااااااأة تقااااااااااااااااادر 
المرتأااة الثالثااة  أانياـجساا تــااــواحتل.الصااادراتدجمااالي 
   .دجلاااف  412حاااوالي ها جملاااة صاااادرات ألغااات    حياااث

                       مااااااااااااااااان % 11حاااااااااااااااااوالي أأنساااااااااااااااااأة تقااااااااااااااااادر 
      قيااااااة وجمااااااا أ .دول العااااااالم دلاااااا  الصااااااادراتدجمااااااالي 
                      ااااااايا الشااااااهر  خااااااالل دول العااااااالم األخاااااارى صااااااادرات

                                 علاااااااااااااااا  كاااااااااااااااال   قااااااااااااااااد كاناااااااااااااااات موزعااااااااااااااااة
               لالمانياالـانياااااااااااااااااااااـريطـألالـرتغـأـاللمااااااااااااااااااااان ايطاليا

اساااااااتراليال سوليفينيالكينيالقأرصلاولندالاليونانل رنسال
 .نكا والهندتنزانيالأولندالسيرال

 
  

لصااااادرات أقيااااة دول العااااالم  انخفاااااض ويالحااا  حاااادوث
األخرى خالل ايا الشاهر أالنساأة للشاهر الماأاي أنساأة 

لصاادرات  ملحاو نخفاض ا حدث أينمال %8 تقدر حوالي
الشاااهر لأقياااة الااادول األخااارى أالنساااأة لصاااادرات نفاااس 

وكانت جام %. 46الشهر من العام الماأي يقدر أحوالي 
علاا  أااولي دثيلينل :لمصاادرة خااالل ااايا الشااهرالمااواد ا

منتجات منتجات كيماوياااااااااااااااةلكرتاااااااااااااااون  ارغاااااااااااااااةل
 .ايروسوللمنتجات غيائية

 
ما أمقدمة ايه الدول محققة صادرات تقدر  العراقاحتلت 
مااان % 72حاااوالي أتقااادر   أنساااأة .ملياااون د 7 يقاااار 

تليهااا الصااادرات . دجمااالي الصااادرات دلاا  الاادول العرأيااة
حيااااث كاناااات جملااااة % 11ة حااااوالي محققاااا األردن دلاااا 

المرتأاة   يا متليه.  .دمليون  1تقدر أحوالي صادراتها 
% 5حياااث حققااات نساااأة تقااادر أحاااوالي  مصااار الثالثاااة

و ااي المرتأااة .  .د جلااف 511تقاادر أحااوالي أصااادرات 
  .جلف د 112حيث ألغت صادراتها حوالي  لأنانالراأعة 

ل جماااا أقياااة صاااادرات الااادو%. 1أنساااأة تقااادر أحاااوالي 
 قاد كانات موزعاة علا   2117 ينااير العرأية خالل شهر

 . و لسطين الجزائرلالسودانلتونسلالمغر لاليمن كل من
 
 
 

دول للااالصااادرات اااايا الشاااهر  انخفااااض ويالحاا  حااادوث
حاوالي أيقادر العرأية أالنساأة لصاادرات الشاهر الماأاي 

الشاهر للادول لصاادرات ملحاو   ارتفاع حدث أينما ل2%
مقارنااة أصااادرات  %75درت أحااوالي قاانسااأة أ العرأيااة

حيااث كاناات جااام المااواد  .الماأااينفااس الشااهر ماان العااام 
جكياااس  :العرأيااة خااالل ااايا الشااهرول المصاادرة دلاا  الااد
ل ليااااف زجاجياااةل عأاااوات أالساااتيكيةجورقياااةل جصاااواف و

حأيأات ماااااواد أالساااااتيكيةلماااااواد عازلاااااةلأولي أروألينل
حاااااامض لزيوتجلأانل منتجااااااتأولي دثيلينلأالساااااتيكيةل
.حلويااااااتلتو ي كاوياااااة قشاااااورل لصاااااوداايدروكلوري 
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 الكويتية المنشأ 2117 يناير صادرات شهر
 2116 ينايرو 2116ردسيمأ مقارنة أشهري

      .قر  جلف دالقيمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2117 يناير  
 قيمة صادرات

2116 ديسمأر  
 قيمة صادرات

2116 يناير  

 5421 11517 2525 الدول العرأية 1

 7172 4155 1818 أقية دول العالم 2

 12572 14622 11411 جملة الصادرات

111=  2117الرقم القياسي لعام   111 111 86 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2117 يناير صادرات شهر
ةلمجموعة الدول العرأي  2116 ينايرو 2116 ديسمأر أشهر  

  .قر  جلف دالقيمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2117 ريناي  
 قيمة صادرات

2116 رديسمأ  
 قيمة الصادرات

2116 يناير  

 222 551 428 مصر 1

 121 18 81 اليمن 2

 17 - 1 سوريا 1

 468 412 112 لأنان 4

 618 822 111 المغر  5

 111 181 114 تونس 6

 1161 1155 272 األردن 7

 56 11 1 ليأيا 8

 1226 6784 6216 العراق 9

 251 251 17 السودان 10

 168 442 111 الجزائر 11

 11-  1 موريتانيا 12

- -  7  لسطين 13

 
 
 

 
 
 
 
 

اإلجمالي              2525 11517 5421 

111=  2117الرقم القياسي لعام   111 111 57 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117 يناير رهلدول العالم األخرى خالل ش  

)%(النسأة   .القيمة ألقر  جلف د الدول المصدر دليها م  

 18.1 1448 تركيا 1

 5.7 216 ديطاليا 2

 11.1 412 جسأانيا 1

 18.6 711 ألجيكا 4

 5.1 121 الأرتغال 5

 1.1 18 أريطانيا 6

 1.1 1 المانيا 7

 1.1 41 اليونان 8

 8.4 121  رنسا 2

 1.2 8 اولندا 11

 5.6 211 قأرص 11

 1.2 2 كينيا 12

 2.2 85 سوليفينيا 11

 1.2 6 استراليا 14

 1.2 2 تنزانيا 15

 1.1 41 أولندا 16

 1.2 11 سيريالنكا 17

 1.5 12 دالهن 18

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجمالي
(2117ر يناي)   

1818 111 

 اإلجمالي للشهر الساأق من نفـس العام
(2116ر ديسمأ ) 

4155 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام الساأق 
(2116 يناير)  

7172 - 
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  2117يناير خالل شهر نتجاتحس  جام الم شهادات المنشأ الصادرة للدول العرأية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
(  ( .د

 112118 عأوات أالستيكية –جصواف وجلياف زجاجية   -جكياس ورقية  18 لأنان 1

 428216 ستيكيةمواد أال – أولي أروألين –مواد عازلة  17 مصر 2

 302599 أولي دثيلين –حأيأات أالستيكية  11 المغر  1

 972169 أولي دثيلين  –حأيأات أالستيكية  187 األردن 4

 111885 أولي دثيلين  –حأيأات أالستيكية  7 تونس 5

 6216281 حامض ايدروكلوري  –زيوت  –منتجات جلأان  215 العراق 6

أولي دثيلين  –ية حأيأات أالستيك 7 الجزائر 7  111217 

 82762 جصواف وجلياف زجاجية 15 اليمن 8

 17126 تو ي -صودا كاوية قشور  2 السودان 2

 6511 حلويات 2  لسطين 11

 2524281  471 اإلجمالي
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   2117يناير خالل شهرحس  جام المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها
 شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
 ( .د)

 1447611 أولي دثيلين 52 تركيا 1

 112841 عل  كرتون  ارغة 6  رنسا 2

 418212 أولي دثيلين 2 جسأانيا 1

 711184 أولي دثيلين 14 ألجيكا 4

 215581 أولي دثيلين 1 ديطاليا 5

 85511 أولي دثيلين 8 سولو ينيا  6

 41641 أولي دثيلين 2 اليونان 7

 8115 أولي دثيلين 1 اولندا 8

 212814 أولي دثيلين 2 قأرص  2

 182715 أولي دثيلين 1 الأرتغال 11

 6111 أولي دثيلين 1 استراليا 11

 41118 أولي دثيلين 5 أولندا  12

 872 أولي دثيلين 1 المانيا  11

 12227 منتجات كيماوية 1 سيريالنكا 14

 2115 منتجات ديروسول 1 تنزانيا  15

منتجات غيائية-أولي دثيلين 1 أريطانيا 16  17261 

 12456 منتجات ديروسول 2 الهند 17

 2115 منتجات ديروسول 2 كينيا 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجمالي
 

117 
 

1818172 
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 122مااا التااراخيص التااي تاام تجديااداا  كااان عاادداا ج
 اً خيصااتر 615ل ويلاا  مقاأاا الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

 نخفااضأإويلا   الماأايل العام من يناير خالل شهر
وقااد وا قاات الااوزارة  .%68يقاادر أحااوالي  ملحااو 
 ينااير خاالل شاهر اً مؤقتا خيصااً تر 818 رداـعل  دص
% 41 حااواليأقاادر  أااحوا أارتفاااع ويلاا  ل2117

 .الماأيمقارنة م  نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

 اااي جعاااداد  ملموسااااً  اً انخفاأااا 2117 ينااااير شاااهد شاااهر
 (الجديدةل المجددةل المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 ديسااامأر مقارناااة أماااا صااادر خاااالل شاااهر %18أنساااأة 
 1164وقاااااد ألغااااات جملاااااة اااااايه التاااااراخيص  ل2116

 %21 حااااواليأيقاااادر  فاااااضانخحاااادث  كمااااا .خيصاااااً تر
عما سأق دصاداره لانفس الشاهر مان  االستيرادلتراخيص 

مااة العا االسااتيرادوكااان نصااي  تااراخيص  .الماأاايالعااام 
جماا تاراخيص  ل%21 يتقادر حاوالأنساأة  اً خيصتر 246

كماا ألغات  .اً ترخيصا 818 كان عادداا  المؤقت االستيراد
 اً خيصااتر 47 العامااة الجدياادة االسااتيرادجعااداد تااراخيص 

 ينااير اللــاخ اً صـرخياـت 155 لـ  مقاأاـويلل رخالل الشه
 .%71والي قدر أحي ملحو  أإنخفاض ليــاأـمـال
 

 
 2117 ينايرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2116 يناير أالمقارنة م  شهر

 )%(التغير  2116 يناير  2117 يناير الأيان م

 - 158 158 أأاعة 1

 - 2 - مالأس عسكرية 2

 45 71 111 (ويةنس)مواد كيماوية  1

 67 1 5 خصلأو 4

 - 2 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - - جمعيات 7

 - - - شركة شيفرون العرأية 8

- - -  شركة الزيوت العرأية 9

 47 115 122 سيارات 10

- -  151 استثناء سيارات 11

 43 571 818 اإلجمالي 
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يناير شهرالعامة الصادرة خالل  تيراداالستراخيص   
 ونسأتها دليه 2116 ينايرمقارنة م  شهر  2117

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار ج راد

2117 يناير  18 18 76 

2116 يناير  41 257 227 

%التغير   (5) (85) (74) 

م.م.شركات ي  

2117 يناير  1 28 22 

2116 يناير  111 214 115 

%التغير   (22) (87) (21) 

 شركات تأامنية

2117 يناير  4 12 41 

2116 يناير  6 56 62 

%التغير   (11) (11) (11) 

   شركات توصية أسيطة

2117 يناير  1 66 62 

2116 يناير  2 52 54 

%التغير   51 27 28 

 شركات مساامة

2117 يناير  1 28 22 

2116 يناير  6 16 42 

%غير الت  (81) (22) (11) 

 اإلجمالي

2117 يناير  47 122 246 

2116 يناير  155 615 771 

%التغير   (71) (68) (68) 
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مااان  طااان  1.2 حاااواليقامااات الاااوزارة أااادمغ 
ويل  مقاأال حاوالي ل 2017يناير اليا  خالل شهر 

وااايا يشااير دلااي  2116يناااير  طاان  ااي شااهر 1.8
عمااا تاام %.1نسااأة أحااوالي التقاادر  تفاااع أساايط ار

 . دمغة خالل شهر يناير من العام الماأي
 

كميات الفأة التاي ل  واأح انخفاضأينما حدث            
 أالمقارناة ما  شاهر يناايرالشاهر  اايا تم دمغها خاالل

جاام ك 15 حااواليخااالل الشااهر  ألغااتل حيااث 2116

مان  ناايريكجم خاالل شاهر  112أعدما سجلت حوالي 
 %.66حوالي أيقدر انخفاض ل جي العام الماأي

     
األحجااار يات القيمااة التااي تاام  لكميااات  انخفاااضحاادث  

 ل قااادرت نساااأته مااان قأااال الاااوزارةوتقييمهاااا  حصاااها 
 حياث ألغات لالماأايينااير ما   ةمقارنا% 12حوالي أ

ويلا   لقطعة خالل الشهر الحاالي 224 كميات األحجار
 .  2116يناير قطعة خالل  162مقاأل 

   
 
 

(لمزيد من التفاصيل ان ر الجداول التالية)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2116يناير  مقارنة أشهر 2117يناير  خالل شهر  

2117يناير  الأيان  2116يناير    )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات اليا  التي تم دم  1821.222 1811.111 1 

(  .د)وم دمغ اليا  رس  24522.251 21551.65 1 

(كيلوجرام)كميات الفأة التي تم دمغها   15.127 111.615 (66) 

( .د)رسوم دمغ الفأة   121.16 565.71 (66) 

(قطعة)كميات األحجار يات القيمة التي تم  حصها وتقييمها   224 162 (12) 

( .د)رسوم الفحص   51.221 - - 

(كيلوجرام) ة والفأيةالياأي كميات السأائ   1267.267 1171.158 18 

( .د)رسوم السأائ    61128.15 42141.455 22 
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 مقارنة 2117 ينايركميات اليا  المدموغة لشهر 
 حس  العيار 2116ويناير  2116 ديسمأرأشهري 

 الوزن أالكيلوجرام                

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

22عيار  الأيان 21عيار   18عيار   اليجماإل   

 يناير
2117 

 721.542 17.816 681.554 22.152 مصدر محلي

 1171.457 218.151 176.771 586.115 مصدر خارجي

 1821.222 226.187 1157.125 618.487 اإلجمالي

 ديسمأر
2116 

 721.812 18.474 561.118 211.15 مصدر محلي

 825.112 145.14 117.768 542.211 مصدر خارجي

 1616.841 161.514 711.176 752.251 اإلجمالي

 يناير 
2116 

 821.821 25.214 561.814 211.171 مصدر محلي

 1111.122 156.826 114.726 518.64 مصدر خارجي

 1811.111 182.741 876.56 771.711 اإلجمالي
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أحاوالي يقادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاوزارة دعمااً     
تم صار ه  ل .د( 11221161) كويتيا دينارا ونملي 14

 دعمااه نخفااضاوأاايل  يكااون قااد  ل2116 ديساامأرخااالل 
  .هالشهر الساأق عليعن  %21 واليحأ تقدر أنسأة

 
ح ياات مجموعااة المااواد األساسااية التااي تصاارف عاان     

يقاادر طريااق الأطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 
ماااان % 15 ونسااااأتها حااااواليل  .مليااااون د 5 أحااااوالي

 .دجمالي الدعم المشار دليه آنفا
 

ساااكرل جرز أشااااورل  وتشااامل اااايه المجموعاااة علااا     
معجااااون حلياااا  أااااودرة عاااااديل زياااات نأاااااتيل عاااادسل 

 أنساأةدعمها  انخفض نه قدجويالح  . الدجاجو طماطملال
 رناااو مأ مقارناااة أشاااهر% 42حاااوالي أ تقااادر واأاااحة
 .الماأي

 
عااام مغاااييات أااايف دلااا  اااايه المجموعاااة دجلكااان ديا     

ماان دجمااالي % 1 تقاادر حااوالي أنسااأة وحلياا  األطفااال
حاوالي  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل

 ديساااامأر ماااان دجمااااالي الاااادعم المنصاااارف خااااالل% 18
2116. 

 
ايا وقد تم صرف قيمة دعم المواد الساأقة دل  شركة     

تهاا والتاي قادرت جمل لمطاحن الادقيق والمخااأز الكويتياة
 القيمااة الساااأقة انخفأاات ل .مليااون د 5يااد عاان مااا يزأ
 اي  هعن ما تم صار % 47 حواليأتقدر  واأحة نسأةأ

 .الماأيالشهر 
 

 ل .جلاااف د 626حاااوالي ألغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    
ويالحاا  . ماان دجمااالي الاادعم% 5قاادرت أحااوالي أنسااأة 
حاوالي ألاغ  الماأايدعماه عان الشاهر ل انخفااض حدوث
11%. 
 

حااوالي ق الجيااري خااالل ااايا الشااهر ألااغ دعاام الطاااأو  
من دجمالي أنسأة أئيلة تكاد ال تيكر  ل .د جلف 8611

لدعماه عان  رتفااع ملحاو اويالح  حدوث  .دعم الشهر
 %.55الشهر الماأي ألغ حوالي 

 
ألااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتااه الااوزارة خااالل الشااهر    

 ل وااااو يمثااال نساااأة تقااادر حاااوالي .دملياااون  1حاااوالي 
تقدر  ارتفاع أسيطويالح  حدوث . الشهرمن دعم % 18

 .مقارنة م  الشهر الماأي% 1 أحوالينسأته 
 
غ دعاام الطاااأوق األأاايض العااازل خااالل ااايا الشااهر ألااو   

ماان  %4قاادرت حااوالي وأنسااأة  ل .د جلااف 551 حااوالي
حاوالي أيقادر  ارتفاعويالح  حدوث  .دجمالي دعم الشهر

 .الماأي مقارنة أالشهر 18%

نساأته ل وكانات  .د ملياون 1لتكييف حوالي ألغ دعم ا   
ارتفااع ويالحا  حادوث . من دجمالي الدعم% 11حوالي 
 .مقارنة أالشهر الماأي% 11أحوالي  يقدر
 

  خاااالل .ملياااون د 1وألاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالي     
مان دجماالي % 18الشهر الحاليل أنساأة قادرت أحاوالي 

قادرت  دعماه أنساأة ارتفا  وأايل  يكاون قاد .دعم الشاهر
 .عن الشهر الماأي %11أحوالي 

 
 حاواليجما أالنسأة للطااأوق اإلسامنتي  قاد ألاغ دعماه    

ماان دجمااالي % 5 ل أنسااأة قاادرت أحااوالي .د فلااج 616
% 21يقادر أحاوالي  ارتفااعويالح  حدوث  .دعم الشهر

 .مقارنة أالشهر الماأي
 

 ل أنساأة .جلف د 15 حواليوألغ دعم األطقم الصحية    
ماان دجمااالي الاادعم لهاايا % 1.1رت أحااوالي قاادطفيفااة 
يقاادر أحااوالي  انخفاااض ملحااو ويالحاا  حاادوث  .الشااهر
 .مقارنة أالشهر الماأي% 55
 

 جلاف 12جما دعم األسال  الكهرأائية  قاد ألاغ حاوالي    
ماان دجمااالي دعاام % 1.2 ل وقاادرت نسااأته أحااوالي .د

يقااادر  ارتفااااع واأاااحويالحااا  حااادوث  .الشاااهر الحاااالي
 .قارنة أالشهر الماأيم% 46أحوالي 

 
 ل أنسأة .جلف د 15ألغ دعم السيرامي  والأورسالن    

 .ماان دجمااالي دعاام الشااهر الحااالي% 1.1تقاادر أحااوالي 
% 65يقاادر أحااوالي  انخفاااض ملحااو ويالحاا  حاادوث 

 .مقارنة أالشهر الماأي
 

من شركة مطااحن الادقيق ألغ دعم التكسية الخارجية    
 ل أنساأة قادرت .د جلاف 281حوالي والمخاأز الكويتية 

ويالحاا  حاادوث  .ماان دجمااالي دعاام الشااهر% 2أحااوالي 
مقارنااة % 11 قاادرت نسااأته أحااواليملمااوس  ارتفاااع

 .أالشهر الماأي
  

كيس جسمنت دلا   جلف 651حوالي ايا وقد تم صرف    
طاان ماان الحديااد  12115أاإلأااا ة دلاا   .يدجً مسااتف 412
أااايض األطااااأوق الكماااا تااام صااارف  لاً مساااتفيد 112دلااا  

وصاارف الطاااأوق الجيااري  لدينمسااتفي 114عااازل دلاا  ال
 ل وتاام صاارف الطاااأوق اإلساامنتي دلاا اً مسااتفيد 47دلاا  
 228ل وصاارف الخرسااانة الجاااازة دلاا  يندمسااتفي 111

ديساامأر  وكااان صاارف ااايه المااواد خااالل شااهرل اً مسااتفيد
2116. 

 
جمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكييااف المركاازي  قااد ألااغ    

أالنسااأة لعاادد المسااتفيدين ماان األطقاام ول اً دمسااتفي 121
جساال  الكهرأااء  قاد و لسيرامي  والأورسالنالصحيةل ال

ماان  اً مسااتفيد 682و ألااغ مسااتفيد واحااد  قااط لكاال ماانهمل
.2116 ديساااااامأر خاااااااللويلاااااا  األصااااااأان الخشاااااانةل 
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 2116 ديسمأر رـــشهمأالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعأئةوجالزنة  المادة  
نها الكميات المنصرف ع

 الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار  لس

:شركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   

أشاور جرز  724211 - 2511 كيلو جرام  
 151515 411 1182 كيلو جرام سكر

 14111 - 251 كيلو جرام عدس
علأة 6كرتون عأوة  حلي  أودرة عادي  161272 416 2115718 

علأة 6كرتون عأوة  زيت نأاتي  908976 481 777174 
5751/125265 كرتون معجون الطماطم  782 125212 

144/272 كيلو جرام الدجاج   222 726165 

 4846963 111 - - دجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحلي  األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 31038 150 1650 ن24x411كرتون عأوة   

QI 2-سيميال  جد انس  53550 - 1500 لل 

QI 1-55605 - 1500 لل  سيميال  غين 
جولد 26حلي  دس -4  12053 680 400 لل 

حلي  أروميل  -5  54241 560 1800 لل 
(1)نان  -6  16531 680 1100 لل 

(2)نان  -7  22543 200 1500 لل 
غين ألص  -8  - - - لل 

(1)نان  -2  21243 900 1900 لل 
أروجرس جولد  -11  90240 760 3400 لل 

(1)دأتاميل  -11  2481 216 240 لل  
(2)دأتاميل  -12  2714 796 360 لل 

(1)أيأيال   -11  - - - لل 
(2)أيأيال   -14  1759 260 150 لل 

أيدياشور -15  29412 900 900 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  28937 330 985 لل 

(2)توتال كمفورت  -  31816 374 1083 لل 17

(1)توتال كمفورت  -18  25732 725 879 لل 

 479902 531 - - دجمالي دعم حلي  ومغييات األطفال

دجمالي الدعم المنصرف لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخاأز الكويتية

- - 831 5326865 

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

كجم 51كيس زنة   725195 200 696187 

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

 8592 012 4296/006 طـاأـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطاأوق األأيض العازل* 
 التكييف* 
 الخرسانة* 
 الطاأوق اإلسمنتي* 
 الصحيةاألطقم * 
 األسال  الكهرأائية* 
 السيرامي  والأورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكع 

- 
 متر مكع 
 طـاأـوقـــة
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد

13590 
31470 
256 
561/111  

4712 
14 
12 
7 

117 

- 
-  
- 

411 
811 

- 
- 
- 
- 

2517155 
551725 
1144111 
2577254 
615281 
14711 
11221 
14711 
281181 

 11221161 241 - - 2116 ديسمأر دجمالي الدعم المنصرف خالل شهر

 
 .احصائيات الدعم من قأل الجهات الخارجية المختصة سوف يتم ددراج احصائيات الشهر الساأق لتأخر ن را*
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 مأالغ الدعم المنصر ة حس  المجموعات الرئيسية
 2115 ديسمأرمقارنة أشهر  2116 ديسمأرخالل شهر 

              .ة ألقر  جلف دالقيم
2116 ديسمأر الأيان 2115 ديسمأر   )%(التغير  

 (21) 6121 4847 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حلي ال  481 117 51 

المواد اإلنشائيةا  * 8664 11218 (27) 

 (24) 18126 11221 دجمالي الدعم المنصرف

 ل الطاأوق اإلسمنتينةل الخرساالعازلل التكييفل  الطاأوق األأيض لالجيري اأوقالطل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحيةل األسال  الكهرأائيةل والسيرامي  والأورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2116 ديسمأر شهر

 الوحدة المادة
 2116 ديسمأر

 الكمية       عدد المستفيدين

 651121 412 كيس  جسمنت

 12115 112 طن حديد

 21151 47 متر مرأ  جيريطاأوق 

 24621 114  متر مكع  جأيض عازلطاأوق 

 152811 111 طاأوقة طاأوق دسمنتي

 117251 228 كع متر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 ديسمأر

 ( .د)المألغ  عدد المستفيدين

 255111 121 التكييف المركزي

 1111 1 األطقم الصحية

 2111 1 السيرامي  والأورسالن

 1611 1 جسال  كهرأاء

 551211 682 األصأان الخشنة

 .تم دأا ة أنود جديدة 2114من شهر مايو اأتداًء *                        
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وايه المؤشرات قد تكون داللتهاا مأاشارة . الوطني االقتصادالحالة  ي  انا  العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس      

ل ولكن  ي جحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مأاشارة وتعتأار التجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / جوو الوكاااالت التجاريااة  /انعكاسااات جيأاااً ألوأاااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاا  تجديااد للسااجل التجاااري  جو

ونوأح  ي ايه العجالة المعامالت الساأقة التي تمت خالل الشهر ما  مقارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :ألامية دأرازاا عل  الوجه التاليواي تتأمن جنشطة عديدة من ا الماأـيلالشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
 يقدر رتفاعأال ةمعامل 728الشركات ألغ قيد  -1
 .2116 يناير رم  شه مقارنة% 2حوالي أ
 أانخفاض ةلمعامل 171 قيد  روع الشركات ألغ -2
 .2116 ينايرشهر م   ةمقارن% 25 حواليأر يقد
 لةمعامل 675 الشركاتت أيانات حصدت تعديال -1
 يناير مقارنة أشهر %27حوالي أيقدر  رتفاعأا

2116. 
 1251ستخرجات الرسمية وصل دل  عدد الم -4
مقارنة أشهر % 11 يقدر أحوالي رتفاعأا لعاملةم

 .2116 يناير
 رتفاعأا لةمعامل 54ألغت معامالت الران  -5

 يناير أشهرمقارنة %46أحوال  يقدر ملحو  
2116. 

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 للاااةمعام 622ألاااغ دياااداع عالماااة تجارياااة  -1

مقارنة أشهر % 18يقدر أحوالي  رتفاعأا
 .2116 يناير

  لةلاامعام 755عالمااة تجاريااة   حااص ألااغ -2
مقارنااااة  %7در أحااااوالي ـااااـقــي رتفاااااعأا

 .2116 يناير  أشهر
 معاملاةل 141ألغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

مقارناة % 11يقدر أحولي أانخفاض ملموس 
 .2116ينايرأشهر 

 21علاي تساجيل عالماة تجارياة ألغ معارأاة  -4
% 411ملحو  يقدر أحاوالي معاملة أتصاعد 

 2116مقارنة أشهر يناير 
 412ألغاات شااهادة تسااجيل عالمااة تجاريااة  -5

يقااادر أحاااوالي ملحاااو   أارتفااااع لشاااهادة
 .2116 يناير شهرمقارنة أ% 81

 لةمعامل 76عالمة تجارية  تأشيرعل  ألغ -6
 يناير مقارنة أشهر% 2 يقدر أحوالي  أارتفاع
2116. 

 21ة ـريد عالمة تجاـ  تجديــغ طلـلأ -7
% 48يقدر أحوالي  واأح أانخفاض لةـمعامل

 .2116 ينايرمقارنة أشهر 
 رتفاعأامعاملة  22لغ طل  مستخرجات أ -8

 .2116 ينايرمقارنة أشهر % 16يقدر أحوالي 
معاملةل  741ألغ طلأات جعداد النشر  -2
مقارنة % 71يقدر أحوالي ملحو   نخفاضأا

 . 2116 ينايرأشهر 
 

 

 :ت التجاريةالوكاال: ثالثاً 
 
ل لةمعام 176ألغ طل  تسجيل وكالة تجارية  -1
 يناير مقارنة م  شهر% 5حوالي أيقدر   نخفاضأا

2116.  
  أارتفاعل ةمعامل 114وكالة تجارية  تجديدألغ طل   -2

 .2116يناير م  شهر مقارنة% 4يقدر أحوالي 
 ارتفاعأ للةمعام 15ة تجارية وكالتعديل ألغ طل   -1

 ينايرشهر مقارنة م  % 88ر أحوالي يقد ملحو 
2116. 

قدر أتصاعد ملحو   ل التمعام 6أدل  اقد ألغ طل   -4
  .2116 ينايرشهر  أالمقارنة م  %  211حوالي 

تم الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل  -5
يقدر أحوالي  نخفاضأال ةمعامل 274الوزارة أعدد 

 .2116 يناير مقارنة م  شهر4%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2116 يناير مقارنة أشهر 2117 يناير

2117 يناير الأيان م 2116 يناير  )%(التغير       

 2 665 728 قيد شركات رئيسي 1

 (25) 211 171 قيد شركات  روع 2

 27 511 675 تعديل شركات 1

 11 2452 1251 مستخرجات 4

 46 17 54 ران 5

امالتدجمالي المع  4881 1214 25 
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2116 يناير مقارنة أشهر 2117 يناير

2117 يناير نوع المعاملة م 2116 يناير  )%(التغير    

 18 521 622 ديداع عالمة تجارية 1

 7 715 755  حص عالمة تجارية 2

 (11) 211 141 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 411 4 21 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 81 241 412 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 2 71 76 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 (48) 174 21 طل  تجديد عالمة تجارية 7

 16 12 22 طل  مستخرجات 8

عداد النشرج 2  741 2542 (71) 

 (15) 4564 2278       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2116 يناير مقارنة أشهر 2117 يناير

2117 يناير الأيان م )%(التغير   2116 يناير   

 (5) 185 176 طل  تسجيل وكالة تجارية 1

 4 111 114 طل  تجديد وكالة تجارية 2

 88 8 15 طل  تعديل وكالة تجارية 1

 172 28 78 طل  دلغاء وكالة تجارية 4

 211 2 6 طل  أدل  اقد 5

 (4) 286 274 الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 7 612 651 اإلجمالي
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ل ألااغ عاادد مشاااركة  ااي معااارض خارجيااة وداخليااة ااي  اال توجااه الااوزارة  ااي تفعياال وتنشاايط دور المعااارض أدولااة الكوياات وال      

 (.معرض الخرطوم الدولي )  :معرض واحد  قط واو 2117يناير ارجية خالل شهر المعرض الخ
 

ل   ( النخأاة العقااريمعاـرض : ) معاارض واام( 2) 2117ينااير التي شاركت أها الوزارة خالل شاهر   يما ألغ عدد المعارض الداخلية
ل (لاوازم العائلاة معارض  )ل ( أريميارمعرض ) ل ( جأاريل التجاريمعرض ) ل ( قرية العجاي معرض ) ل ( الفرص العقاريةمعرض ) 
 . ( 17معرض سوأر أراند أازار ) ل و(معرض لوازم العائلة الثاني ) 
 

    : واام معاارض( 4) 2117 يناايرايا وقد ألغ عدد المعارض المقاماة علا  جرض المعاارض الدولياة أمنطقاة مشارف خاالل شاهر      
 (.معرض اوريكا  )ول ( الدولي للتسوقالمعرض ) ل ( المنتجات العرأية والعالميةمعرض  )ل (مشروع اإللتحاق أالمدارس معرض ) 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المقامة خالل شهر

2116مقارنة م  شهر يناير  2117يناير   
 
 م
 

2117يناير  الأيان 2116يناير   )%(التغير    

 - - 1 المعارض الخارجية 1

الخاصةالمعارض الداخلية  2  2 11 (11) 

 - 4 4 المعارض المقامة عل  جرض المعارض أمشرف 1

 - 14 14 اإلجمالي
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 : قرارات المهمات الرسمية 
 

 
  لحضور اجتماع" يةالمانيا االتحادجمهورية "بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إلى  11/1بتاريخ ( 11)القرار الوزاري رقم 

 . االلمانية المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري والتكنلوجي، والمقرر عقده في برلين  –كويتية اللجنة ال

 

  للمشاركة واإلشراف على " جمهورية السودان"بشأن التكليف المهمة الرسمية إلى  11/1بتاريخ ( 63)القرار الوزاري رقم
 . ، والذي سيقام في الخرطوم63جناح دولة الكويت قي معرض الخرطوم الدولي في دورتة الـ 

 
 

 

 :جخريقرارات 
 

  المبردة  –الطازجة ) جميع أنواع لحوم الطيور خطر مؤقتا استيراد البشأن  52/1بتاريخ ( 63)القرار الوزاري رقم– 
 17ارة درجة حر علىبكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا  (المصنعة –المجمدة 

 . درجة مئوية من دولة الدنمارك

 

  المبردة  –الطازجة ) خطر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور البشأن  52/1بتاريخ ( 63)القرار الوزاري رقم– 
 17درجة حرارة  علىبكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا ( المصنعة –المجمدة 

 . نة مئوية من دولة اليابادرج

 

  المبردة  –الطازجة ) خطر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور البشأن  52/1 بتاريخ( 37)القرار الوزاري رقم– 
 17درجة حرارة  علىبكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا ( المصنعة –المجمدة 

 . دولة ألمانيادرجة مئوية من 
 

 

  المبردة  –الطازجة ) خطر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحوم الطيور البشأن  52/1 بتاريخ( 31)القرار الوزاري رقم– 
 17درجة حرارة  علىبكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا ( المصنعة –المجمدة 

 . درجة مئوية من دولة المجر

 
 
 

 

 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة   8-

 5711 يناير شهر


