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 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك ةرخصاا( 1)الااوزارة عاادد منحاات 
ددارة الشاركات التاأعاة : والتي تعمل زي مجاالمقفلة 

لهااا جو المشاااركة زااي ددارة الشااركات األخاار  التااي 
كمااا جصاادرت .تساااام زيهااا وتااوزير الاادعم الااالزم لهااا

امة العامااة ألزاارع الشااركات المسااا ةرخصاا( 2)دعااد
جصدرت كيلك .خدمات مصرزية:والتي تعمل زي مجال

مقفلااة المساااامة الة شااركالزاارع رخااص أل( 6) عاادد
مالأااس  -مااأكوالت خفيفةلدكسسااوارات  :زااي مجااال
الهدايالالصااااايرزةلمطعملأي   –كمالياااااات  –جااااااازة 

دراسااااة الجاااادو  اإلقتصااااادية للمشاااااري  +السااااهم
 .ةاإلنشائي

  

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا أالنسااااأة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زقااااد 

          غ دجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات ألااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 624)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (525)الشاااااااهر منهاااااااا 
لشاااااااركات  ةرخصااااااا( 11)ل مساااااااؤولية محااااااادودة

ل طةلشاركات توصاية أساي ةرخص( 16)و لتأـامنية
( 217)زي حين ألغ دجمالي جزرع الشركات الصادرة 

.2116 ماااااااايو رشاااااااه خاااااااالل ل ويلاااااااكرخصاااااااة
 

 

 2116 مايو شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 مايو مقارنة أشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2115 مايو 2116 مايو 2115 مايو 2116 مايو

 161 186 246 525 يات مسؤولية محدودة

 21 28 15 11 تأامنية

 11 21 7 16 توصية أسيطة

 127 217 268 624 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 

 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسال القطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
ألاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 

زااي  اً خيصااتر (582)وازقات الااوزارة علاا  دصاداراا 
زااي  راخيصتاا (5)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 
 أتصااعد ملحاو لوالحرزياة المهن االستشااريةقطاع 

مقارناااة مااا  نفاااس ويلاااك أال% 411 أحاااوالي قااادري
 زااي قطاااع خيصاتاار( 6)لالماأاايالشااهر ماان العااام 

ملحااو   أارتفاااعل األماان والسااالمة واللااوازم الطأيااة
نفاااس ناااة مااا  ويلاااك أالمقار% 111أحاااوالي  يقااادر

زااي قطاااع  خيصاااً تر( 12)الشااهر ماان العااام الماأاايل
أحاااوالي  يقااادر ملحاااو  أارتفااااع لاألثااااث واألجهااازة

ويلااك أالمقارنااة ماا  نفااس الشااهر ماان العااام % 61
 اإلعاالم والتساليةزي قطااع  اً ترخيص (11)لالماأي 

مااا  مقارناااة  %57يقااادر أحاااوالي  ملحاااو  رتفااااعأا
زاي  اً ترخيصا( 24). يـماأاالنفس الشهر من العاام 

 نخفااااضاأويلاااك لخااادمات األعماااال التجارياااةقطااااع 
مقارناااااة أشاااااهر  %62يقااااادر أحاااااوالي  ملحاااااو  

المعاااادات زااااي قطاااااع  خيصاتاااار( 8).2115مااااايو
% 27 حاااااواليأيقااااادر  ضنخفااااااأإويلاااااك لواآلليات

 .يـعام الماأـرنة أنفس الشهر من المقا
 

 :حجم التراخيص الصادرة حسل األنشطة.  2
 

خااالل الشااهر  اً ترخيصاا (582)تاام تصاانيـ الااـ       
  لاً فـصنيـت (16) تـدة ألغـعدي اقتصاديةجنشطة   ـــدل

عااير تصاانيفها لأااملة حجمهااا أجاناال جنشااطة جخاار  ت
 .وكثرتها

 

حوالي أ أنسأة تقدر (مطعم)لنشاط ح اً كانت جأرزاا  
النشاااطين أالترتياال  يلياا  .ماان جملااة التااراخيص 6%

ل اساااااتيراد وتصااااادير ووكيااااا) التجااااااريين التااااااليين
لكال % 5أنسأة تقادر أحاوالي ( أالعمولةلتجارة عامة

الهااااااااادايا ) كااااااااال مااااااااان أالترتيااااااااال ماااااااااايليهمنهما
أنسااااأة تقاااادر أحااااوالي  (والكمالياتلحالقااااة الرجااااال

 ةالتاليااا ياااةلتجارا طةنشاااألا ماااايليه .لكااال منهماااا4%
المالأاااااااااس الجاازةلالهواتـلمقااااااااااوالت عاماااااااااة )

لكاال منهمااا  %1أنسااأة تقاادر أحااوالي ( للمأانيلأقالااة
مااااأكوالت ) كاااال ماااان ميلاااايه.ماااان جملااااة التااااراخيص

ر األراأااي اخفيفةلاألحييااة والحقائللديجااار واسااتئج
والعقاااااراتلأي  وشااااراء األراأااااي والعقاراتلخياااااط 

خيااااااااط مالأاااااااس للسااااااايدات  مالأاااااااس للسااااااايداتل
أنساااأة تقاااادر ( لساااايداتاتجميااال لوجقمشتهالصاااالون 

وأاااقي .ماان جملااة التااراخيص لكاالم ماانهم %2أحااوالي 
نشطة جخر  تعير تصنيفها ألغت نساأتها التراخيص أل

 .من دجمالي التراخيص% 51حوالي 
 

حجم التراخيص الصادرة حسال التوزيا  .  1
 :(المحاز ات)الجغرازي 

 
المركااز األول حيااث ألغاات  حااوليتأااوجت محاز ااة     

 %.22نسأة ما حصدت من جملة التاراخيص حاوالي 
المركااز الثاااني  حيااث حصاادتاألحماادي ة تليهااا محاز اا

. ماان دجمااالي التااراخيص %21أنسااأة تقاادر أحااوالي 
أنساأة قادرت  العاصامةوأالمركز الثالث تأتي محاز ة 

وياأتي أاالمركز  .من جملاة التاراخيص% 22حوالي أ
% 16أنساأة تقادر أحااولي  الفروانيااةالراأا  محاز اة 

زااي حااين تااأتي محاز ااة الجهااراء أااالمركز الخااامس  
. يصمااان جملاااة التاااراخ% 11أنسااأة تقااادر أحاااوالي 

.2116ماااااااااااااااايوويلاااااااااااااااك خاااااااااااااااالل شاااااااااااااااهر 
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حسل القطاعات 
 2115 مايو مقارنة أشهر 2116مايو خالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2116 مايو  2115 مايو  )%(التغير    

 45 51 74 الوجأات الغيائية 1

 47 11 44 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 11 54 71 المنسوجات والكماليات 1

 61 24 12 األثاث واألجهزة 4

 57 7 11 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  6 1 111 

 (27) 11 8 المعدات واآلليات 7

 1 12 12 مواد ومعدات الأناء 8

 42 26 17 المقاوالت 2

 (62) 77 24 خدمات األعمال التجارية 11

 7 112 112 التسويق والصيرزة والفنادق 11

 411 1 5  المهن االستشارية  12

 8 25 27 خدمات األعمال الحرزية  11

 1 22 22 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 18 68 24 الحرـ الأسيطة 15

 11 521 582 اإلجمالي
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام
 2116 مايول شهراألنشطة خال 

)%( النسأة العدد النشاط م  

 6 15 مطعم 1

 2 11 مأكوالت خفيفة 2

 1 18 المالأس الجاازة 3

 2 12 األحيية والحقائل 4

 4 24 الهدايا والكماليات 5

 1 15 الهواتـ 6

 1 12 مقاوالت عامة للمباني 7

 5 22 استيراد و تصدير ووكيل أالعمولة 8

 1 15 بقالة 9

ارة عامةتج 10  12 5 

 2 11  ديجار واستئجار األراأي والعقارات 11

 2 11 أي  وشراء األراأي والعقارات 12

 2 14 خياط مالأس للسيدات 13

 2 12 خياط مالأس السيدات وجقمشتها 14

 4 21 حالقة للرجال 15

 2 14 صالون لتجميل السيدات 16

 51 225 جنشطة اخري 17

 111 582 اإلجمالي
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 جعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسل القطاعات
2116 مايووالمحاز ات خالل شهر قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 74 6 27 11 21 11 الوجأات الغيائية  1

 44 2 4 6 15 11 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 71 - 21 12 21 14 المنسوجات والكماليات 1

 12 7 7 12 8 5 األثاث واألجهزة 4

 11 - 5 1 2 1 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 - - 2 1 6 

 8 - 1 1 - 4 المعدات واآلليات 7

 12 - 1 1 1 7 مواد ومعدات الأناء 8

 17 1 6 8 2 11 المقاوالت 2

األعمال التجارية خدمات 11  5 7 1 1 6 24 

 112 8 14 22 41 24 التسويق والصيرزة والفنادق 11

والحرزية االستشاريةالمهن  12  4 1 - - - 5 

 27 1 4 2 11 2 خدمات االعمال الحرزية 11

 22 6 7 1 6 2 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 24 12 11 11 25 11 الحرـ الأسيطة 15

2116 ايوم اإلجمالي( 1)   111 162 24 117 52 582 

2115 مايوي اإلجمال (2)   127 115 28 21 55 521 

 11 7 52 (4) 61 (24) (%)نسأة التغير             
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ك موزعاة علا  الادول العرأياة وأقياة .ملياون د 21 حاوالي 2116 ماايو ألغت جملة الصادرات الكويتية المنشاأ خاالل شاهر      
أقياة  نساأة وألغت ل%61 تقدر حواليك محققة نسأة .د مليون 12 حوالي حيث كان نصيل الصادرات للدول العرأية العالمل دول

لصااادرات  %7حااوالي أقاادر ي رتفاااعا يالحاا  حاادوثو. ك.د مليااون 8تقاادر أحااوالي  محققااة صااادرات % 41دول العااالم حااوالي 
لصاادرات ملحاو  ارتفااع مقارنة أنفس الشهر من العاام الماأاي زقاد حادث أالنسأة للو لالشهر أالنسأة لصادرات الشهر الماأي

 .%71حوالي أ يقدر الشهر
 

 

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

 
 

جما أالنسأة دل  الصادرات لدول العالم األخر  زقد احتلات 
مقدمااة دول العااالم المصاادر دليهااا حيااث ألغاات قيمااة  تركيااا

ك أنساااأة تقااادر حاااوالي .د ملياااون 1 حاااوالي صاااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاار  ماان دجمااالي% 41

 2أحاوالي  أصاادرات تقادرالمرتأة الثانية ديطاليا واحتلت 
مااان دجماااالي % 21 يحاااوالأأنساااأة تقااادر ك .ملياااون د
ألغاات  حيااث ثالثااةالمرتأااة ال ألجيكااا احتلااتو .الصااادرات

ك أنساااأة تقااادر .د جلاااـ 882 حاااوالي جملاااة صاااادراتها
 .دجمااالي الصااادرات دلاا  دول العااالم ماان% 11حااوالي أ

وجما أقية صاادرات دول العاالم األخار  خاالل اايا الشاهر 
ل اولنادازرنساال الأرتغاالل  ل  كال مانزقد كانت موزعة ع

ل سايريالنكال قأارصل جلمانياال الهنادل جسأانيال كينيا غينيال
 .ل أنغالدشل تنزانيال وأريطانياسلوزينيا

 
لصادرات أقياة دول العاالم  ارتفاع ملحو  ويالح  حدوث 

أنساأة  الماأايللشاهر األخر  خالل ايا الشاهر أالنساأة 
لصاادرات  فااع ملحاو رتا حادثكماا  ل%71 حاوالي تقدر

الشاااهر لأقياااة الااادول األخااار  أالنساااأة لصاااادرات نفاااس 
وكانت جام  .%57حوالي أ يقدر الشهر من العام الماأي
منتجاات  لأاولي دثيلاين :الشاهر ياالمواد المصدرة خالل ا

لااادائن األكياااد وماااييل الكياااديل وايااات ساااأيرتل كيماوياااة 
 .حلوياتل ومنتجات كيماوية

 
 
 

تقاادر الاادول محققااة صااادرات  اااي  مقدمااة العااراقاحتلاات 
مااان  %62 تقااادر حاااواليك أنساااأة .دملياااون  8 أحاااوالي

تليهااا الصااادرات  .ول العرأيااةدجمااالي الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %11 حااااواليمحققااااة  ردناأل دلاااا 

 تأاةالمر زيا متليه .ك.د مليون 2أحوالي تقدر  هاتصادرا
% 6نساااأة تقااادر أحاااوالي حياااث حققااات  مصااار ةالثالثااا

وزااي المرتأااة  .ك.د جلااـ 717أحااوالي تقاادر  أصااادرات
جلااـ  472حيااث ألغاات صااادراتها حااوالي  الاايمنالراأعااة 

جماا أقياة صاادرات الادول %. 4ك أنسأة تقادر أحاوالي .د
زقاد كانات موزعاة علا   2116 ماايو العرأية خالل شاهر

الجزائارل  لالساودان ليأيال تونسلالمغرلل لأنانل  كل من
  .وزلسطين

 
دول للااالصااادرات اااايا الشاااهر  انخفااااضدوث ويالحاا  حااا

حاوالي أيقادر العرأية أالنساأة لصاادرات الشاهر الماأاي 
الشاهر لصاادرات  ملحاو  جادا ارتفااعحدث  ماأين ل14%

مقارنااااة  %72حااااوالي أنسااااأة تقاااادر أ للاااادول العرأيااااة
حيث كانات جاام  .الماأيأصادرات نفس الشهر من العام 

 :ل ااايا الشااهرالعرأيااة خااالول المااواد المصاادرة دلاا  الااد
جكياااااس ورقيااااةل جصااااواـ وجلياااااـ زجاجيااااةل عأااااوات 

صاااودا  حأيأاااات أالساااتيكيةلمنتجاااات جلأاااانل ل أالساااتيكية
مااااواد عازلااااةل أااااولي أااااروألينل مااااواد كاويااااة قشااااورل 
     حاامض ل زياوتوصالتل  لأولي دثيلينأالستيكيةل كيسل 
.منتجات ايروسولل ومأياد حشاري لتوزيايدروكلوريكل 
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 الكويتية المنشأ 2116 مايو رات شهرصاد

 2115 مايوو 2116 اأريلمقارنة أشهري 

ك    .قرل جلـ دالقيمة أل  

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2116 مايو  
 قيمة صادرات

2116 اأريل  
 قيمة صادرات

2115 مايو  

 6875 14281 12111 الدول العرأية 1

 5172 4811 8142 أقية دول العالم 2

 12147 12181 21442 جملة الصادرات

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 21 61 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2116 مايو صادرات شهر
لمجموعة الدول العرأية  2115 مايوو 2116 اأريل أشهري  

ك.قرل جلـ دالقيمة أل                                                                                                      

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2116 مايو  
 قيمة صادرات

2116 اأريل  
 قيمة الصادرات

2115 مايو  

 1211 252 717 مصر 1

 1 212 472 اليمن 2

 81 - - سوريا 1

 515 222 141 لأنان 4

 241 182 252 المغرل 5

 122 151 81 تونس 6

 1411 1111 1621 األردن 7

 85-  11 ليأيا 8

 2461 11611 8477 العراق 9

 24 141 188 السودان 10

 628 287 88 الجزائر 11

 24 12 12 زلسطين 12

اإلجمالي              12111 14281 6875 

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 116 48 
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 ة المنشأقيمة الصادرات الكويتي
2116 مايو رهلدول العالم األخر  خالل ش  

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

 8 612 الأرتغال 1

 1 268 زرنسا 2

 6 526 اولندا 1

 - 5 غينيا 4

 21 1612 ديطاليا 5

 - 5 كينيا 6

 7 566 جسأانيا 7

 41 1282 تركيا 8

 - 11 الهند 2

 2 142 جلمانيا 11

 1 111 قأرص 11

 11 882 ألجيكا 12

-  6 سيريالنكا 11

 1 41 سلوزينيا 14

-  11 أنغالدش 15

-  2 تنزانيا 16

-  21 أريطانيا 17

 اإلجمالي
(2116مايو )   

8142 111 

 اإلجمالي للشهر الساأق من نفـس العام
(2116اأريل  ) 

4811 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام الساأق 
(2115 مايو)  

5172 - 
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 2116 مايو خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العرأية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
( ك.د ) 

 141854 عأوات أالستيكية –جصواـ وجلياـ زجاجية   -جكياس ورقية  28 لأنان 1

 717121 مواد أالستيكية – أولي أروألين –مواد عازلة  21 مصر 2

 258524 كيس –أولي دثيلين  –حأيأات أالستيكية  11 المغرل 1

 1621466 وصالت –أولي دثيلين  –حأيأات أالستيكية  244 األردن 4

 72524 كيس –ولي دثيلين أ –حأيأات أالستيكية  2 تونس 5

 8477444 حامض ايدروكلوريك –زيوت  –منتجات جلأان  127 العراق 6

كيس –أولي دثيلين  –حأيأات أالستيكية  1 الجزائر 7  88172 

 472165 جصواـ وجلياـ زجاجية 51 اليمن 8

 11114 منتجات ايروسول 2 ليأيا 9

 18871 مأيد حشري -منتجات ايروسول  7 زلسطين 11

 187215 توزي -صودا كاوية قشور  2 السودان 11

 12111224  515 اإلجمالي
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 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
   2116 مايوخالل شهر 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها     
 هادات المنشأش     

 القيمة اإلجمالية    
 (ك.د)     

 618811 أولي دثيلين 4 الأرتغال 1

 268412 أولي دثيلين 7 زرنسا 2

 525214 أولي دثيلين 1 اولندا 1

 12811 منتجات كيماوية وايت سأيرت 1 الهند 4

 4716 منتجات كيماوية وايت سأيرت 1 غينيا 5

 141586 أولي دثيلين 6 جلمانيا 6

 111455 أولي دثيلين 1 قأرص 7

 881546 أولي دثيلين 11 ألجيكا 8

 1612161 أولي دثيلين 11 ديطاليا 2

 5261 لدائن األكيد ومييل الكيدي 1 سيريالنكا 11

 566442 أولي دثيلين 11 جسأانيا 11

 41288 أولي دثيلين 1 سلوزينيا 12

 1288671 أولي دثيلين 15 تركيا 11

تجات كيماوية وايت سأيرتمن 1 كينيا 14  4864 

 11122 حلويات 1 أنغالدش 15

 2115 منتجات كيماوية 1 تنزانيا 16

 21542 منتجات كيماوية 1 أريطانيا 17

 8142116 -     22 اإلجمالي
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 1162ما التراخيص التي تم تجدياداا زكاان عادداا ج
 اً خيصاتر 1148ك مقاأال ويلا الشاهرلخالل  اً خيصتر

 رتفاااع ويلااك أا الماأاايل العااام ماان مااايو خااالل شااهر
وقاااد وازقااات الاااوزارة علااا   .%12يقااادر أحاااوالي 

 ماااايو خاااالل شاااهرة مؤقتااا خيصاتااار 712 رداـدصااا
مقارنااة % 15 حااواليأقاادر  رتفاااعأا ويلااك ل2116

 .الماأيم  نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

جعاااداد  زاااي ارتفاعااااً ملموسااااً  2116 ماااايو شاااهد شاااهر
 (الجديدةل المجددةل المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 ل2116اأريال  مقارنة أما صدر خالل شهر %11أنسأة 
 كمااا .خيصاااً تر 2142وقااد ألغاات جملااة اااي  التااراخيص 

 االسااتيرادلتااراخيص  %12 حااواليأيقاادر  ارتفاااعحاادث 
وكاان  .الماأايعما سأق دصدار  لنفس الشهر من العاام 

أنساأة  اً خيصتر 1111مة العا االستيراد نصيل تراخيص
زكاان  المؤقت االستيرادجما تراخيص  ل%65 يتقدر حوال
كمااااا ألغاااات جعااااداد تااااراخيص  .خيصاتاااار 712عاااادداا 
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 164 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 ليـااـاأـمـال مااايو اللــااخ اً صـرخيااـت 157 لـك مقاأااـويلاا
.%4والي قااااااااااااااادر أحااااااااااااااايأسااااااااااااااايط  أارتفااااااااااااااااع

 

 
 2116 مايوتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 مايوأالمقارنة م  شهر

 )%(التغير  2115 مايو  2116 مايو الأيان م

 5 268 281 أأاعة 1

 - - - مالأس عسكرية 2

 (11) 82 81 (سنوية)مواد كيماوية  1

 211 1 1 خصلأو 4

 (67) 1 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - 4 - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العرأية 7

- - -  شركة الزيوت العرأية 8

 17 252 144 ياراتس 9

 15 617 709 اإلجمالي 
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مايوشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسأتها دلي  2115 مايومقارنة م  شهر  2116

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 ر جزرادتجا

2116 مايو  41 248 127 

2115 مايو  51 256 112 

%التغير   (12) 11 6 

م.م.شركات ي  

2116 مايو  118 716 814 

2115 مايو  81 618 718 

%التغير   15 11 11 

 شركات تأامنية

2116 مايو  6 55 61 

2115 مايو  2 76 85 

%التغير   (11) (28) (28) 

   شركات توصية أسيطة

2116 مايو  4 48 52 

2115 مايو  5 17 42 

%التغير   (21) 11 5 

 شركات مساامة

2116 مايو  1 76 72 

2115 مايو  11 41 51 

%التغير   (71) 85 55 

 اإلجمالي

2116 مايو  164 1162 1111 

2115 مايو  157 1148 1215 

%التغير   4 12 11 
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مااان   طااان 2.5 اليقامااات الاااوزارة أااادمغ حاااو
ويلاك مقاأال حاوالي ل 2016 مايواليال خالل شهر 

واااايا يشاااير دلاااي  2115 مايوطااان زاااي شاااهر 2.4
عماا تام دمغاة خاالل %.4تقدر نسأة أحاوالي  رتفاعا

  .من العام الماأي مايوشهر 
 

كميات الفأة التاي تام دمغهاا ل ارتفاع حدث  كما           
ل 2115ومااايماا  شااهر  أالمقارنااةالشااهر  ااايا خااالل
جااام أعااادما ك 242حاااوالي  خاااالل الشاااهر ألغاااتحياااث 

مان العاام  ماايوكجام خاالل شاهر  215سجلت حوالي 
 %.12يقدر حوالي  رتفاعل جي االماأي

     
األحجاار يات القيماة  لكمياات   ملماوس انخفاضحدث  

ل قااادرت ماان قأاال الااوزارةوتقييمهاااا التااي تاام زحصااها 
حياث  لالماأاي مايوم   ةمقارن% 12حوالي أ نسأت  
 لقطعة خاالل الشاهر الحاالي 218 كميات األحجار ألغت
 .  2115 مايوقطعة خالل  117مقاأل ويلك 
   

 
 
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2115 مايومقارنة أشهر 2116 مايوخالل شهر  

2116 مايو الأيان  2115 مايو   )%(التغير 

(كيلوجرام)ا غهكميات اليال التي تم دم  2551.452 2441.851 4 

( ك.د)رسوم دمغ اليال   127572.611 111222.65 15 

(كيلوجرام)كميات الفأة التي تم دمغها   242.111 215.572 12 

(ك.د)رسوم دمغ الفأة   1211.515 1161.115 (11) 

(قطعة)كميات األحجار يات القيمة التي تم زحصها وتقييمها   218 117 (12) 

(ك.د)الفحص  رسوم  71.281 - - 

(كيلوجرام) الياأية والفأية كميات السأائك  671.111 774.18 (11) 

(ك.د)رسوم السأائك   11566.155 18714 (11) 
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 مقارنة 2116 مايوكميات اليال المدموغة لشهر 
 حسل العيار 2115 مايوو 2115 اأريلأشهري 

 جرامالوزن أالكيلو                

 
 

 
 

22عيار  الأيان 21عيار   18عيار   جمالياإل   

 مايو
2116 

 211.267 42.272 688.172 178.216 مصدر محلي

 1641.185 475.281 618.128 556.877 مصدر خارجي

 2551.452 518.252 1226.717 715.721 اإلجمالي

 اأريل
2115 

 851.115 12.411 681.224 141.118 مصدر محلي

 1177.414 211.112 222.686 584.416 مصدر خارجي

 1211.462 212.715 272.281 724.754 اإلجمالي

  مايو
2115 

 1166.421 241.111 715.714 211.688 مصدر محلي

 1275.411 165.611 512.212 527.581 مصدر خارجي

 2441.851 415.642 1227.241 818.268 اإلجمالي
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 أحاوالييقادر للعدياد مان الماواد  عمااً قدمت الاوزارة د    
تم صارز   لك.د( 16251221) كويتيا دينارا مليون 16

 أنسأة دعم  انخفضوأيلك يكون قد  ل2116 اأريلخالل 
  . الشهر الساأق عليعن  %22 واليحأ تقدر
 

ح ياات مجموعااة المااواد األساسااية التااي تصاارـ عاان     
يقاادر طريااق الأطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 

ماااان % 11 ونسااااأتها حااااواليل ك.مليااااون د 5 أحااااوالي
 .دجمالي الدعم المشار دلي  آنفا

 
حليل جرز أشاورل سكرل  وتشمل اي  المجموعة عل     

ل الاادجا و طماااطملالمعجااون زياات نأاااتيل  أااودرة عاااديل
 تقاادر ملحو ااة أنسااأةدعمهااا انخفااض  ناا  قاادجويالحاا  

 .الماأي مارس مقارنة أشهر% 61حوالي أ
 
أااايـ دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااان ديا     

ماان دجمااالي % 5 تقاادر حااوالي أنسااأة وحلياال األطفااال
حاوالي  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل

 .2116 اأريل من دجمالي الدعم المنصرـ خالل% 14
 

ايا وقد تم صرـ قيمة دعم المواد الساأقة دل  شركة     
تهاا والتاي قادرت جمل لكويتياةمطاحن الادقيق والمخااأز ال

 نسااأةأ القيمااة الساااأقة انخفأااتكل .مليااون د 6 أحااوالي
زي الشهر   عن ما تم صرز% 57 حواليأتقدر ملحو ة 
 .الماأي

 
 لك.جلاااـ د 252حاااوالي ألغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    

ويالحاا  . ماان دجمااالي الاادعم% 6قاادرت أحااوالي أنسااأة 
حااوالي ألااغ  الماأاايدعماا  عاان الشااهر ل رتفاااعا حاادوث
12%. 
 

حااوالي ألااغ دعاام الطاااأوق الجيااري خااالل ااايا الشااهر   
من دجمالي دعم أنسأة أئيلة تكاد ال تيكر كل .د 6211
لدعما  عان الشاهر أسيط ارتفاع ويالح  حدوث  .الشهر

 %.4الماأي ألغ حوالي 
 
ألااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااوزارة خااالل الشااهر    

تقااادر حاااوالي كل وااااو يمثااال نساااأة .د ملياااون 2حاااوالي 
تقاادر  انخفاااضويالحاا  حاادوث . ماان دعاام الشااهر% 11

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

ماان  %5قاادرت حااوالي وأنسااأة  لك.د جلااـ 821 حااوالي
حاوالي أيقادر  رتفاعاويالح  حدوث  .دجمالي دعم الشهر

 .اأيالم مقارنة أالشهر 27%
 

نساأت  ل وكانات ك.د ملياون 2ألغ دعم التكييـ حوالي    
 رتفااعاويالحا  حادوث . من دجمالي الدعم% 12حوالي 
 .مقارنة أالشهر الماأي%  4أحوالي  يقدرأسيط 

 
ك خاااالل .ملياااون د 1وألاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالي     

مان دجماالي % 21الشهر الحاليل أنساأة قادرت أحاوالي 
دعما  أنساأة قادرت  رتفا اون قاد وأايلك يكا .دعم الشاهر
 .عن الشهر الماأي% 5أحوالي 

 
 حاواليجما أالنسأة للطااأوق اإلسامنتي زقاد ألاغ دعما     

ماان دجمااالي % 5كل أنسااأة قاادرت أحااوالي .د ـلااج 845
% 21يقادر أحاوالي ارتفااع ويالح  حدوث  .دعم الشهر

 .مقارنة أالشهر الماأي
 

كل أنساأة .لـ دج 41 حواليوألغ دعم األطقم الصحية    
ماان دجمااالي الاادعم لهاايا % 1.1قاادرت أحااوالي طفيفااة 
% 18يقاادر أحااوالي انخفاااض ويالحاا  حاادوث  .الشااهر

 .مقارنة أالشهر الماأي
 

لاـ ج 42جما دعم األسالك الكهرأائية زقاد ألاغ حاوالي    
ماان دجمااالي دعاام % 1.1كل وقاادرت نسااأت  أحااوالي .د

حااوالي يقاادر أ انخفاااضويالحاا  حاادوث  .الشااهر الحااالي
 .الماأيشهر المقارنة أ% 7
 

جلااـ  67وألااغ دعاام الساايراميك والأورسااالن حااوالي    
مااان دجماااالي دعااام % 1.4 كل أنساااأة تقااادر أحاااوالي.د

% 2يقااادر أحاااوالي  انخفااااضيالحااا  حااادوث و. الشاااهر
 .مقارنة أالشهر الماأي

 
كل .جلااـ د 111ألااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالي    

 .جمااالي دعاام الشااهرماان د% 2أنسااأة قاادرت أحااوالي 
% 11 قااادرت نساااأت  أحاااوالي ارتفااااعويالحااا  حااادوث 

 .مقارنة أالشهر الماأي
  

كيس جسمنت دلا   جلـ 668حوالي ايا وقد تم صرـ    
طاان ماان الحديااد  11152أاإلأااازة دلاا   .يدجً مسااتف 427
أااايض األطااااأوق الكماااا تااام صااارـ  لاً مساااتفيد 156دلااا  

الجياري دلا  وصرـ الطاأوق  لاً مستفيد 156عازل دل  ال
 155ل وتام صارـ الطااأوق اإلسامنتي دلا اً مستفيد 665

ل مساتفيداً  152مستفيداًل وصرـ الخرسانة الجاازة دل  
 .2116 اأريل وكان صرـ اي  المواد خالل شهر

 
جمااا عاادد المسااتفيدين ماان التكييااـ المركاازي زقااد ألااغ    

ل وألغ عدد المستفيدين من األطقم الصحية مستفيداً  126
ل جمااا أالنسااأة للساايراميك والأورسااالن زعاادد داً يمساتف 11

من جسالك دين مستفي 11ول داً فيمست 11المستفيدين ألغ 
 .2116 اأريل خاللالكهرأاءل ويلك 
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 2116 اأريل رـــشهمأالغ الدعم المنصرزة خالل 

التعأئةوجالزنة  المادة  
الكميات المنصرـ عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرـ

 دينار زلس

:ركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتيةش( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   
أشاور جرز  799425 - 2551111 كيلو جرام  

 171416 711 2121111 كيلو جرام سكر
علأة 6كرتون عأوة  حليل أودرة عادي  121261 641 1742156 

علأة 6كرتون عأوة  زيت نأاتي  162721 821 972913 
اطممعجون الطم  148667 141 111618/875 كرتون 

111/2851811 كيلو جرام الدجا    930 1021813 

 4856393 200 - - دجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريالك -1 62019 867 3297 غ24x411كرتون عأوة   

QI 2-سيميالك جدزانس  57084 300 1599 لل 
QI 1-70766 630 1909 لل  نسيميالك غي 

جولد 26حليل دس -4  30134 200 1000 لل 
حليل أروميل  -5  45201 300 1500 لل 

(1)نان  -6  33063 360 2200 لل 
(2)نان  -7  45086 400 3000 لل 

غين ألص  -8  131139 112 4184 لل 
(1)نان  -2  42487 800 3800 لل 

أروجرس جولد  -11  92894 900 3500 لل 

(1)دأتاميل  -11  7030 112 680 لل  
(2)دأتاميل  -12  7541 100 1000 لل 

(1)أيأيالك  -11  3269 900 250 لل 
(2)أيأيالك  -14  4104 940 350 لل 

أيدياشور -15  30131 882 922 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  18537 518 631 لل 

(2)توتال كمفورت  -  24089 960 820 لل 17

(1)توتال كمفورت  -18  29860 511 1020 لل 

 734443 781 - - دجمالي دعم حليل ومغييات األطفال

دجمالي الدعم المنصرـ لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخاأز الكويتية

- - 981 5590836 

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

كجم 51كيس زنة   992/129 840 952443 

:ناعات الوطنية الكويتيةشركة الص (1  
طاأوق جيري للمستفيدين من القروض العقارية*   

 6221 432 3110/716 طـاأـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخاأز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطاأوق األأيض العازل* 
 التكييـ* 
 الخرسانة* 
 الطاأوق اإلسمنتي* 
 األطقم الصحية* 
 األسالك الكهرأائية* 
 ميك والأورسالنالسيرا* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـاأـوقـــة

- 
- 
- 
- 

17658 
45121 
164 

172721 
6286111 

41 
25 
12 
182 

811 
- 

651 
611 
411 

- 
- 
- 
- 

2182528 
889644 
1910383 
3410874 
844838 
41151 
42111 
67211 
111211 

 16251221 703 - - 2116اأريل  دجمالي الدعم المنصرـ خالل شهر

 
 .ن را لتأخر احصائيات الدعم من قأل الجهات الخارجية المختصة سوـ يتم ددرا  احصائيات الشهر الساأق*
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 مأالغ الدعم المنصرزة حسل المجموعات الرئيسية
 2115 اأريلمقارنة أشهر  2116 اأريلخالل شهر 

             ك.القيمة ألقرل جلـ د
2116 اأريل الأيان 2115 لاأري   )%(التغير  

 (52) 11718 4856 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  715 411 71 

المواد اإلنشائيةا  * 11661 11211 (21) 

 (18) 26174 16251 دجمالي الدعم المنصرـ

 ل الطاأوق اإلسمنتينةل االخرسالعازلل التكييـل  الطاأوق األأيض لالجيري الطاأوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحيةل األسالك الكهرأائيةل والسيراميك والأورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2116 اأريل شهر

 الوحدة المادة
 2116 اأريل

 الكمية       عدد المستفيدين

 668411 427 كيس  جسمنت

 11152 156 طن حديد

 157271 665 متر مرأ  يجيرطاأوق 

 26851 156  متر مكعل جأيض عازلطاأوق 

 1872111 155 طاأوقة طاأوق دسمنتي

 114241 152 كعلمتر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 اأريل

 (ك.د)المألغ  عدد المستفيدين

 281111 126 التكييـ المركزي

 11111 11 األطقم الصحية

 22111 11 السيراميك والأورسالن

 16111 11 جسالك كهرأاء

 .تم دأازة أنود جديدة 2114من شهر مايو اأتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مأاشارة . الوطني االقتصاداناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة زي       

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

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

 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
 رتفاع ملحو أال ةمعامل 736ألغ قيد الشركات  -1

 .2115 مايو رم  شه مقارنة% 51حوالي أ يقدر
 أانخفاض ةلمعامل 257 قيد زروع الشركات ألغ -2

 مايوشهر ة م  مقارن% 41 حواليأر يقدواأح 
2115. 

 لةمعامل 721 الشركاتت أيانات حصدت تعديال -1
 مايو مقارنة أشهر %51حوالي أيقدر  رتفاعأا

2115. 
 2724عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
مقارنة % 11 يقدر أحواليملموس  رتفاعأا لعاملةم

 .2115 مايوأشهر 
 نخفاضأا لةمعامل 21ألغت معامالت الران  -5

 مايو أشهر مقارنة %42يقدر أحوال   واأح
2115. 

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 للةمعام 585ألغ ديداع عالمة تجارية  -1
مقارنة أشهر % 46يقدر أحوالي واأح  نخفاضأا

 .2115 مايو
 لةلمعام 517عالمة تجارية  ألغ زحص -2
مقارنة %71در أحوالي ــقــي ل ملحو نخفاضاــأ

 .2115 مايوأشهر 
 معاملةل 871ألغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

مقارنة % 261يقدر أحولي  أتصاعد ملحو  
 .2115 مايوأشهر 

 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت جعـغـلــأ -4
 أتصاعد ملحو   للةمعام 54 ة تجاريةــالمـــع
 .2115 مايومقارنة أشهر % 441لي در أحواقي

 لشهادة 221ألغت شهادة تسجيل عالمة تجارية   -5
 .2115 مايو أشهرمقارنة % 2يقدر أحوالي  أارتفاع

 لةمعامل 421تأشير عل  عالمة تجارية  ألغ  -6
 مقارنة أشهر% 158 يقدر أحوالي أتصاعد ملحو  

 .2115 مايو
 لةـمعاملاا 177ة ـد عالمااة تجاريااـل تجديااــااغ طلـألاا -7

مقارنااة أشااهر % 46يقاادر أحااوالي  واأااح أانخفاااض 
 .2115 مايو
معاملااة أارتفاااع ملحااو   61ألااغ طلاال مسااتخرجات  -8

 .2115مقارنة أشهر مايو % 82يقدر أحوالي 
 نخفااااضمعاملااةل أا 415ألااغ طلأاااات جعااداد النشااار  -2

 مااااايومقارنااااة أشااااهر % 71يقاااادر أحااااوالي  ملحااااو  
2115 . 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
ل لااااةمعام 141ألااااغ طلاااال تسااااجيل وكالااااة تجاريااااة  -1
 مقارنااة ماا  شااهر% 41حااوالي أيقاادر  واأااح نخفاااضاأ

  .2115 مايو
نخفااض األ ةمعاملا 82وكالة تجارياة  تجديدألغ طلل  -2

ماااايو  مااا  شاااهر مقارنااة% 16يقااادر أحاااوالي  ملمااوس 
2115. 

 لت زقاااطالمعاااام 5ة تجارياااة وكالاااتعاااديل ألاااغ طلااال  -1
مقارناة ما  شاهر % 58أحاوالي  يقدر ملحو  أانخفاض 

 .2115 مايو
يقدر  ملحو   نخفاضأا ل ل معام 2أدل زاقد ألغ طلل  -4

  .2115 مايوأشهر مقارنة % 81أحوالي 
تاام الاارد علاا  كتاال االستفسااارات الااواردة ماان داخاال  -5

مقارنااة  لاام يحاادث جي تغياارل ةمعاملاا 117الااوزارة أعاادد 
 .2115 مايو أشهر
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 سجل التجاري خالل شهرمعامالت قسم ال
  2115 مايو مقارنة أشهر 2116 مايو

2116 مايو الأيان م 2115 مايو  )%(التغير       

 51 421 716 قيد شركات رئيسي 1

 (41) 448 257 قيد شركات زروع 2

 51 471 721 تعديل شركات 1

 11 2155 2724 مستخرجات 4

 (42) 41 21 ران 5

 26 1615 4522 دجمالي المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2115 مايومقارنة أشهر  2116 مايو

2116 مايو نوع المعاملة م 2115 مايو  )%(التغير    

 (46) 1178 585 ديداع عالمة تجارية 1

 (71) 1861 517 زحص عالمة تجارية 2

 261 141 871 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 441 11 54   تسجيل عالمة تجاريةمعارأة عل 4

 2 841 221 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 158 161 421 تأشير عل  عالمة تجارية 6

- - -  دخطار تجديد عالمة تجارية 7

 (46) 127 177 طلل تجديد عالمة تجارية 8

 - - - اإلزادات 2

لمن يهم  األمر اتشهاد 10  - - - 

 82 11 61 طلل مستخرجات 11

عداد النشرج 12  415 1421 (71) 

 (16) 6146 1228       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 مايو مقارنة أشهر 2116 مايو

2116 مايو الأيان م )%(التغير   2115 مايو   

 (41) 241 141 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 (16) 141 82 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 (58) 12 5 طلل تعديل وكالة تجارية 1

 - 4 - طلل دلغاء وكالة تجارية 4

 (81) 11 2 طلل أدل زاقد 5

 - 117 117 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 (12) 524 156 اإلجمالي
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ل ألااغ عاادد  مشاااركة زااي معااارض خارجيااة وداخليااةتنشاايط دور المعااارض أدولااة الكوياات والزااي  اال توجاا  الااوزارة زااي تفعياال و      

للاادول األعأاااء زاي من مااة التعاااون  15المعاارض التجااري ال  : )مااازقاط وا معرأااين 2116 مااايوالمعارض الخارجيااة خااالل شاهر 
 (.الملتق  الكويتي العماني ) ل و(اإلسالمي 

 
  ل (جناا كاويتي معاـرض  : )معاارض واام( 8)عادد  2116 يولتي شاركت أها الوزارة خالل شهر ماازيما ألغ عدد المعارض الداخلية  ا

 (. خاص أاحتياجات األسرةمعرض )ل و(معرض عقاري  )ل (زيال جونو معرض  )ل (الأيت أيتك معرض  )ل (معرض عمار يا مصر ) 
 

معاارض    ( 5)عادد  2116يو منطقاة مشارـ خاالل شاهر مااايا وقاد ألاغ عادد المعاارض المقاماة علا  جرض المعاارض الدولياة أ     
معارض ) ل و(معارض الأنااء أيتاك ) ل (المعرض التجاري اإلساتهالكي  )ل (العائلة معرض )  ل( االستهالكي الدراعاتمعرض  : )وام

 . (الدولي المتميز
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المقامة خالل شهر

2115 مايومقارنة أشهر  2116 مايو  
 
 م
 

2116 مايو الأيان 2115 مايو  )%(التغير    

 111 1 2 المعارض الخارجية 1

 (56) 18 8 المعارض الداخلية الخاصة 2

 - 5 5 المعارض المقامة عل  جرض المعارض أمشرـ 1

 (18) 24 15 اإلجمالي
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 :الخاصة أالمهمات الرسميةقرارات ال             
 

 مااؤتمر لحأااور " جمهوريااة مصاار العرأيااة"أشااأن التكليااـ أمهمااة رساامية دلاا   2/5أتاااري  ( 217)قاارار الااوزاري رقاام ال
 .اجتماع المختصين أحماية المستهلك أمدينة القاارة

 

  اجتماعاات لحأاور " الواليات المتحادة األمريكياة"أشأن التكليـ أمهمة رسمية دل  4/5أتاري  ( 211)القرار الوزاري رقم
 .والتي ستعقد زي نيويورك( المعني أالتجارة اإللكترونية)للفريق العامل 48الــدورة ال

 

  المااؤتمر لحأااور ويلااك " الأوساانة والهرسااك"أشااأن التكليااـ أمهمااة رساامية دلاا  4/5أتاااري  ( 214)القاارار الااوزاري رقاام
 . العالمي الساأ  لإلستثمار

 

  للمشاااركة زااي" المملكااة العرأيااة السااعودية"ـ أمهمااة رساامية دلاا التكليااأشااأن  4/5أتاااري  ( 215)القاارار الااوزاري رقاام 
الثالث للجنة القوانين التجارياة لمناقشاة قاانون التجاارة الموحاد لادول مجلاس التعااون لادول الخلايو العرأياة والايي االجتماع 
  .زي الرياض سيعقد

 

  للمشاااركة زااي " مملكااة العرأيااة السااعوديةال" التكليااـ أمهمااة رساامية دلاا أشااأن  2/5أتاااري  ( 216)القاارار الااوزاري رقاام
 .االجتماع االستثنائي للجنة التعاون التجاري لمجلس التعاون لدول الخليو العرأية واليي سيعقد زي الرياض

 

 
 :جخريقرارات 

 

  م بشأن تشكيل لجنة دائمة 9005لسنة ( 982)رقم ر الوزاري غاء القراإلبشأن  9/5بتاريخ ( 902)القرار الوزاري رقم
 .ستكمال دراسة آلية توحيد األنشطة التجاريةال

 

  تشكيل لجنة لدراسة العطاءات وتقديم التوصيات إلى لجنة المناقصات بشأن  9/5بتاريخ( 900)القرار الوزاري رقم
 .المركزية

 
 

 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة  –8

 9001 مايو شهر


