
 

 

 

 

  

 موجز ألهم االحصائيات واإلنجازات الخاصة

 النشرة االقتصادية الشهرية

 يناير

 إعداد

 يط والبحوثإدارة التخط

 بإدارات الوزارة 
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 المقدمة 

 إدارة الرقابة التجارية 

 إدارة حماية المستهلك 

 إدارة الشركات المساهمة 

 إدارة العقار 

 إدارة العالمات التجارية وبراءة االختراع:

 قسم العالمات التجارية  –أ      

 قسم برأه االختراع  –ب    

 إدارة التموين 

 إدارة العالقات الدولية: 

 قسم صادرات المنشأ  –أ      

 قسم المعارض –ب    

  مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابإدارة 

 إدارة قمع الغش والتوعية

 إدارة النافذة الواحدة 

 2022أبرز القرارات في شهر يناير 

 الخاتمة

 المحتويات 
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 المقدمة
 

ئيات واإلنجدددازات الخاصدددة فدددي اإلحصددداأهدددم  يرصدددد النشدددرة التجاريدددة الشدددهرية هدددي إصددددار شدددهر نقددددك لكدددم هدددذه 

بالشدددد و   لمهتمددددينخصيصددددا لتصدددددر  الشددددهرية  االقتصددددادية األحددددداث وأبددددرزوالصددددناعة التجددددارة  وزارةإدارات 

 . على موقع الوزارة بصفة عامةلدولة الكويت  االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوهرة الصباح 

 مدير إدارة التخطيط والبحوث 
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 التجارية الرقابةإدارة 

 نسبة التغيير 2022معامالت شهر يناير   2021ديسمبر معامالت شهر   المادة  ك 

 %240 17 5 عدد مخالفات التراخيص  1

 %4- 482 504 عدد محاضر الضبط 2

 %8- 11 12 عدد إغالق المحالت  3

 %67- 7 21 عدد فتح المحالت  4

 %1 3897 3843 عدد الجوالت التفتيشية  5

 %65- 437 1234 135عدد المكالمات الخط الساخن  6

 %8 2116 1953  الشكاوىعدد  7

 

   ونالحظ% 1بـ حيث زادت نسبة التغيير عن شهر السابق  محل تجار  في يناير (3897)التفتيشية بلغت عدد الجوالت 

محضر  (482)لشهر يناير بلغ محاضر الضبط حيث   عن الشهر السابق اضر الضبط و إغالق المحالت في مح انخفاض

% 8-محل بنسبة متغيرة ( 11)في يناير غت لبوأيضا إغالق المحالت عن الشهر السابق  %4-  يرةمتغ وبنسبةضبط  

% عن شهر 8شكوة وبنسبة متغيرة ( 2116نالحظ ازدياد في عدد الشكاو  حيث بلغت )رغم ذلك   شهر السابق عن 

النظر بإعادة دراسة  ويفضلالتجارية  من قبل بعض المحالت لتكرار المخالفات تكو  أسباب هذه الزيادة يعودوقد السابق 

 لتعديلها .إغالق المحالت قيمة المخالفات المالية و مدة 
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عدد مخالفات التراخيص عدد محاضر الضبط عدد إغالق المحالت  عدد فتح المحالت  ية عدد الجوالت التفتيش عدد المكالمات الخط 
135الساخن 

عدد الشكاوي 

2022مؤشر المعامالت لشهر يناير 

2022معامالت شهر يناير  2021معامالت شهر ديسمبر 
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 حماية المستهلك إدارة 

 الخدمة  اسم ك
 2022يناير  2021ديسمبر 

 نسبة التغيير 
 عدد المعامالت عدد المعامالت

 %13- 141 162 فورية )مجانية(ترخيص هديا  1

 %29- 25 35 ص عروض موسميةترخي 2

 %0 33 33 مركزية(أسواق  -تعاونية  )لجمعياتترخيص عرض خاص  3

 %83- 1 6 ترخيص عرض خاص لمحالت تجارية  4

 %54- 82 178 ترخيص التنزيالت  5

 %100- 0 3 ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات األجنبية والعالمية 6

 %0 0 0 ترخيص تصفية 7

 %50- 1 2 ترخيص عروض استرداد نقد   8

 %100- 0 4 بطاقة خصومات  - ترخيص كوبونات  9

 %267 33 9 حرف( -خدمات  - )سلعترخيص تخفيضات  10

 %27- 316 432 إجمالي 

 %100- 0 1  االستدعاءاتعدد كتب 

 %100- 0 193 عدد المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية 

 

( خدمة 316بلغت ) حيث% عن الشهر السابق 27-إلجمالي معامالت اإلدارة والتي بلغت يير نالحظ انخفاض بنسبة التغ

تفاوت نجد أ  نسب التغيير منخفضة بشكل مالسابق ول ( في الجد6-5-4-2-1لخدمات ) لعندما ننظر لشهر يناير   

عكس ما يحدث في خدمة لشهر   خالل هذا االعروض التجارية توافق أغلب الشركات على تقليل للخدمات وهذا يدل على 

ليس للسلع أ  نصيب األسد عن الشهر السابق حيث نستنتج  %267حيث بلغت نسبة التغيير  السابق ( في الجدول10)

الحظ انعداك المعامالت خالل نكما   معاملة خالل الشهر ( 33من إجمالي التخفيضات والتي بلغت )بل للخدمات و الحرف 

  .لهذا الشهرأ  ال توجد معامالت   االستدعاءات و المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية  لكتبشهر يناير بالنسبة 
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ة  ترخيص هديا فوري
(مجانية ) 

ترخيص عروض 
موسمية

ترخيص عرض 
لجمعيات ) خاص 

أسواق -تعاونية 
(مركزية 

ترخيص عرض 
خاص لمحالت 

تجارية 

ربط السعر المحليت ترخيص التنزيال
بأسعار المواقع 
بية والتطبيقات األجن

والعالمية

ترخيص عروض ترخيص تصفية
استرداد نقدي 

ترخيص  كوبونات
بطاقة خصومات -

ات ترخيص تخفيض
-خدمات -سلع ) 

(حرف 

2021ديسمبر 2022مؤشر المعامالت إدارة حماية المستهلك لشهر يناير  2022يناير 
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 الشركات المساهمةإدارة 

 نوع المعاملة  ك 

 2022يناير  2021ديسمبر 

نسبة التغيير 

 مساهمة عامة

نسبة التغيير 

 مساهمة مقفلة
عدد شركات 

مساهمة عامة 

B 

عدد شركات 

 مساهمة مقفلة

B 

عدد شركات 

مساهمة عامة 

A 

عدد شركات 

مساهمة مقفلة 

A 

 %400 %0 5 0 1 0 تأسيس شركة مساهمة   1

 %0 %0 1 0 0 0 إصدار رخصة رئيسية  2

 %0 %0 83 0 0 0 تجديد رخصة رئيسية  3

 %0 %0 14 0 0 0 إصدار رخصة فرع  4

 %0 %0 0 0 0 0 تجديد رخصة فرع  5

 %0 %0 1 0 0 0 إلغاء ترخيص فرع  6

 %0 %0 0 0 0 0 بدل فاقد أو تالف للرخصة  7

 

نالحظ في الجدول السابق الخاص بالشركات المساهمة انعداك الم شرات وعند التحر  تبين أنه ال توجد بيانات لشهر 

البيانات النظاك اآللي الجديد  ذلك أ  الم شرات تصبح معدومة لعدك وجود ألغلب البنود السابقة بسبب  2021ديسمبر 

 الكافية. 

 نسبة التغيير  2022يناير  2021ديسمبر  معامالت مراقبي ودققي حسابات   ك 

 %0 0 0 إصدار رخصة مزاولة 1

 %0 2 0 تجديد رخصة مزاولة 2

 %0 0 0 بدل فاقد أو تالف رخصة مزاولة 3

 %0 0 0 القيد في سجل مراقبي الحسابات  4

 %0 0 0 تعيين مدقق حسابات خارجي  5

 

بسبب النظاك اآللي الجديد  ذلك  2021وكذلك الجدول السابق الخاص بمراقبي ودققي حسابات يخلو من بيانات ديسمبر 

 أ  الم شرات تصبح معدومة لعدك وجود البيانات الكافية. 
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 العقارإدارة 

 تغيير نسبة ال 2022عدد معامالت يناير  2021عدد معامالت ديسمبر  خدمات اإلدارة  م

 %29 18 14 إصدار مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  1

 %23- 34 44 تجديد مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  2

 %25 5 4 إلغاء مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  3

 %0 0 0 إقامة معارض عقارية في دولة الكويت  4

 %0 1 0 على شركات عقارية  شكاوى 5

 %100- 0 3 ترخيص ونشر إعالن خارج الكويت 6

 %0 0 0 شهادة لمن يهمه األمر  7

 %0 1 0 اإلجمالي عدد المخالفين خالل الشهر  8

 اإلجمالي
 

65 59 -69% 

اإلجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين في 
 الكويت حتى نهاية الشهر  

1351 1351 0% 
 

خدمات ) اإلصدار و نجد ق عندما ننظر للجدول السابو  % 69يناير عن الشهر السابق بواقع  شهرمعامالت خفاض في إجمالي لوحظ ان

والخاصة بإقامة معارض عقارية و الخدمات الشبة معدومة عكس ما يحصل لباقي لة ومستمرة عن الشهر السابق عّافالتجديد وااللغاء ( 

وقد ترجع أسبابه إلى طول % عن الشهر السابق 23بنسبة بخدمات التجديد انخفاض أيضا نالحظ و  تراخيص النشر واإلعال  و الشهادات 

تقصير مدة الترخيص   يجب  ( سمسار حتى نهاية شهر يناير 1351) عدد التراكمي لسماسرة المرخصين في الكويت بلغت   الترخيص مدة 

حث بشأ  أهم البو زيادة مبيعات األراضي و العقارات ة بأهميورشة عمل للسماسرة المعتمدين عمل قصى   سنوات كحد أ 3بما ال يزيد عن 

 .من البيع والشراءالصافية تحديد األرباح و أهمية االستعانة بمقيمي األراضي والعقار في المعوقات التي تواجههم 

 خاص في مهنة مقيُمي العقار 
معامالت أفراد 

 2021ديسمبر 
معامالت شركات 

 2021ديسمبر 
معامالت أفراد 

 2022يناير 
معامالت شركات 

 2022يناير 
التغيير نسبة 

  االفراد
التغيير نسبة 

  الشركات

1 
إصدار مزاولة مهنة مقيّم 

 أراضي وعقارات
0 1 0 0 0% -100% 

2 
تجديد مزاولة مهنة مقيّم 

 أراضي وعقارات
3 2 2 3 -33% 50% 

3 
إلغاء مزاولة مهنة مقيّم 

 أراضي وعقارات
0 0 1 0 0% 0% 

 0 0 3 3 3 3 اإلجمالي 

2021ديسمبر  مقيمي العقار 2022يناير    نسبة التغيير 

 %0 62 62 اإلجمالي التراكمي لعدد المقيّمين المرخصين في الكويت حتى نهاية الشهر  

 

اكمي لمقيمي   حيث بلغ عدد الترفي يومنا هذا حيث أنها تصنف من المهن النادرة أراضي وعقارات شبه انعداك في مزاولة مهنة مقّيم نالحظ 

عقارات   يجب أراضي و مقّيم(  3) عدد    و تجديدفي هذا الشهرنالحظ ال توجد معامالت اصدار كما   ( مقّيم  62األراضي والعقارات ) 

مل عو  قائمة مقيمي أراضي وعقارات معتمدين على موقع الوزارة تقديم دعم عن طريق نشر ّلتهم و نظرا لقتقصير مدة التجديد لسنة واحدة 

الدعم لجهاز حماية المنافسة بتقديمهم في ضبط أسعار األراضي والعقارات هم دور أهمية بتعزيزورشة عمل لمقيمي األراضي والعقارات 

 السماسرة . لضبط األسعار لدى 
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 العالمات التجارية وبراءة االختراعإدارة 

 قسم العالمات التجارية

 نسبة التغيير  2022عدد المعامالت يناير   2021 عدد المعامالت ديسمبر  أنواع المعامالت ك

 %25- 2531 3363 اإليداع   1

 %5 587 557 التجديد 2

 %33 533 400 التأشيرات  3

 %26- 17 23  اعتراضات 4

 %17 1119 958 النشر 5

 %50- 1 2 سجل الوكالء  6

 %200 12 4 التظلمات  7

 %114 15 7 المستخرجات  8

 %9- 4,815 5,314 إجمالي 
 

رغم انخفاض معدل االعتراضات  السابق عن الشهر  %200( من الجدول إلى 7في التظلمات رقم )ارتفاع عالمات التجارية نالحظ في قسم ال

ع أما لباقي أنوا المقدمة ها من تشابه األسباب ظلمات والتأكد من خلو%   يجب النظر بتلك الت26السابق والتي بلغت ( في الجدول 4رقم )

 وانخفاض.ومتفاوتة ما بين ارتفاع طبيعية أ  نسب التغيير بها المعامالت 
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المستخرجات التظلماتسجل الوكالء النشرإعتراضات التأشيرات التجديداإليداع  

2022الل شهر يناير خللعالمات التجارية لمعامالتمؤشر ا
2022عدد المعامالت يناير  2021عدد المعامالت ديسمبر 
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  االختراعقسم براءة 

 نسبة التغيير  2022عدد المعامالت يناير   2021عدد المعامالت ديسمبر   أنواع المعامالت ك

 %42 17 12  االختراعطلب براءة  1

 %42 17 12  االختراعمنح ونشر براءة  2

 %100- 0 3 ص براءة االختراع فح 3

 %59500 596 1 تجديد براءة االختراع   4

 %2150 630 28 إجمالي المعامالت

 

بة   وهي نس( في الجدول 2-1في رقم )% عن الشهر السابق  42بلغت نسبتها التي في المعامالت أما في قسم براءة االختراع نالحظ ارتفاع 

لذا لدى البعض تسعير خدمة الفحص ( قد يكو  بسبب 3انخفاض في الفحص رقم )  االختراع في الدولة  يبين االقبال في مجالارتفاع جيدة 

طلب البراءة وتسعيرها بسعر واحد كو  الخدمة الفحص مهمة في دمج الفحص مع قد يكتفي البعض في تقديم البراءة دو  الفحص والواجب 

معاملة تجديد في  596حيث بلغت %  59500إلى في الجدول السابق بلغت نسبة التغيير ( 4  أما في التجديد رقم )تحديد سالمة االختراع 

قد تتوافق جملة من لك طبيعيا نظرا لخدمات التجديد سنوية وقد يكو  ذ  مقارنة مع معاملة واحدة في ديسمبر من السنة السابقة يناير 

  .تجديد في بداية كل سنة شهر من السنة ويتقدك بطلب انتهاء مدة حمايتها باخرالمعامالت 
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تجديد براءة االختراع  فحص براءة االختراع منح ونشر براءة اإلختراع طلب براءة اإلختراع 

2022عدد المعامالت يناير 2022الل شهر يناير خعدد المعامالت لبراءة االختراع م شر  2021عدد المعامالت ديسمبر 
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 التموينإدارة 

 نسبة التغيير  2022الدعم المنصرف لشهر يناير  2021 لشهر ديسمبرالدعم المنصرف  المواد المدعومة ك 

 %6- 4344073 4597804 المواد الغذائية األساسية   1

 %15- 576921 677044 األطفال  ومغذياتالحليب  2

 %2- 18677376 18987316 لمواد اإلنشائية ا 3

 %3- 23598370 24262164 اإلجمالي 
 

% للحليب ومغذيات األطفال 15  % 6المواد الغذائية األساسية بنسبة مواد المدعومة حيث بلغت جميع الالسابق انخفاض في يبين لنا الجدول 

 المدعومة.على شراء المواد قبال اال فيه يقل لشتاءقد يكو  بسبب فصل اوهو انخفاض بسيط % للمواد االنشائية 2و 

 

 النوع  ك
البطاقات التموينية 

 2021شهر ديسمبر 

البطاقات التموينية 

 2022شهر يناير 

نسبة 

 التغيير

 نالمستفيدياألفراد 

 2021شهر ديسمبر 

 نالمستفيدياألفراد 

 2022شهر يناير 

نسبة 

 التغيير

 %4 7318 7006 %24- 464 608 إصدار/ إضافة 1

 %5 315 301 %6 470 445 تجديد / تحديث  2

 %20- 2236 2794 %8- 23 25 إلغاء / حذف 3

 %0 2140947 2136509 %0 247833 247420 التراكمي  4
 

 واإللغاء% 24 هاب نسبة التغيير التي بلغتفي اإلصدار نالحظ انخفاض المستفيدين من المواد التموينية  وعددللبطاقات التموينية أما بالنسبة 

( الخاص 3رقم )نالحظ في  المنازل  عّمالليد الجدد و% بسبب الموا4 نسبة التغيير بلغاما المستفيدين  التموين % بالنسبة لبطاقات 8بلغ 

عاملي  اض قد يرجع لتحديث بيانات المستفيدين وخروجوذلك االنخف 2794عن الشهر السابق  2236بلغت من الجدول بمستفيدين لشهر يناير 

 التموين.المنازل من بطاقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4344073 576921

18677376

4597804 677044

18987316

المواد الغذائية األساسية   الحليب و مغذيات األطفال  المواد اإلنشائية 

2022الدعم المنصرف لشهر يناير 2022يناير لشهر دعم المنصرف الم شر الشهر  لل 2021الدعم المنصرف لشهر  ديسمبر 

608464

70067318

445470301315 2523

2794
2236

2022األفراد المستفدين شهر يناير 2021األفراد المستفدين شهر ديسمبر 2022البطاقات التموينية شهر يناير 2021البطاقات التموينية شهر ديسمبر 

إضافة/ إصدار المؤشر الشهري لالعداد البطاقات التموينية والمستفيدين تحديث / تجديد  حذف/ إلغاء 
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 العالقات الدولية إدارة 
       القيمة بالدينار الكويتي )أقرب دينار(  

 أسماء الدول  م
عدد الشهادات 

 2021ديسمبر 
عدد الشهادات 

 2022يناير 
نسبة التغيير 

 تالشهادالعدد 
قيمة الصادرات 

 2021ديسمبر 
قيمة الصادرات 

 2022يناير 
نسبة التغيير 

 لقيمة الصادرات

 %79 25058111 14030266 %23 1863 1520 دول مجلس التعاون الخليجي 1

 %23 5816430 4733867 %15- 402 473 اإلسالميةدول العربية  2

 %17- 2795782 3355642 %4 28 27 دول القارة األوروبية 3

 %100- 0 39727 %100- 0 4 دول القارة األفريقية  4

 %304 70522 17456 %400 5 1 دول القارتين أسيا وأستراليا 5

 %34- 170353 258559 %29 9 7 دول القارتين االمريكيتين 6

 %51 33911198 22435517 %14 2307 2032 اإلجمالي
 

وصلت إلى مرتفعة نسبة تغيير   وبمليو  دينار كويتي عن باقي دول العالم  25قيمة تلت دول مجلس التعاو  الخليجي على المركز األول باح

% 100نسبة تغيير حيث تراجعت بدرات كويتية لها في شهر يناير مركز األخير لعدك وجود أ  صاى الالدول االفريقية عل  في ما احتلت  79%

األوروبية % للقارة 17حيث بلغت لكل منهما انخفاض بقيمة الصادرات و االمريكيتين في القارة األوروبية   أيضا نالحظ عن الشهر السابق 

و األوروبية مع القارات التجارية وزيادة االتفاقيات التنويع بالصادرات وزيادتها   يجب عن الشهر السابق االمريكيتين  تين% للقار34و 

 السابق. % عن الشهر14شهادة بنسبة تغيير  2307كما بلغت اجمالي الشهادات    زيادة الصادرات الكويتيةل االفريقية واالمريكيتين

 

 

 

 

 

 قسم المعارض  

 نوع المعاملة  ك
عدد المعامالت شهر 

  2021ديسمبر 

عدد المعامالت 

 2022شهر يناير 
 نسبة التغيير

 %6 17 16 إصدار رخصة معرض تجار  م قت داخل دولة الكويت  1

 0 0 0 إلغاء رخصة معرض تجار  م قت دخل دولة الكويت  2

 0 0 0   م قت داخل دولة الكويت بدل فاقد لترخيص معرض تجار 3

 %6 17 16 اإلجمالي 
 

األنواع معدومة بسبب أ  المعارض لها وقت وبالنسبة لباقي  السابق عن الشهر  %6إلى  ارتفعتنسبة التغيير أما بالنسبة لقسم المعارض 

 .معامالت إلغاء أو بدل فاقد إال نادرالذلك ال توجد  لتنتهي محدد 
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بدل فاقد لترخيص معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت إلغاء رخصة معرض تجاري مؤقت دخل دولة الكويت إصدار رخصة معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت 

2022الل شهر يناير م شر المعامالت خ
2022عدد المعامالت شهر يناير 

2021عدد المعامالت شهر ديسمبر 

25058111

5816430
2795782

070522170353

14030266

4733867
3355642

3972717456258559

دول القارتين االمريكيتينليادول القارتين أسيا وأسترادول القارة األفريقية دول القارة األوروبيةدول العربية األسالميةدول مجلس التعاون الخليجي

2022الل شهر يناير م شر قيمة الصادرات خ 2022قيمة الصادرات يناير  2021قيمة الصادرات ديسمبر 
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  وتمويل اإلرهابمكافحة غسيل األموال إدارة 
 

 الـمــعــــامــــــــالت 

العقار 

ديسمبر 

2021 

الصرافة 

ديسمبر 

2021 

المجوهرات 

ديسمبر 

2021 

العقار 

يناير 

2022 

الصرافة 

يناير 

2022 

المجوهرات 

يناير 

2022 

نسبة 

التغيير 

 العقار

نسبة 

التغيير 

 الصرافة 

نسبة 

التغيير 

 المجوهرات

 %6- %14 %12- 51 8 144 54 7 164 ل الطلبات استكما 1

2 
عدد التقارير التفتيشية 

  الميدانية( )الزيارات
77 0 111 7 19 42 -91% 0% -62% 

 %100- %0 %100- 0 0 0 1 0 2 إيقاف نشاط شركة  3

 %0 %0 %0 0 0 0 0 0 0 إيقاف رقم مدني أو فرد  4

5 
عدد حاالت رفع اإليقاف 

 عن التراخيص 
0 0 2 2 0 0 0% 0% -100% 

6 
عدد حاالت رفع اإليقاف 

 عن األفراد 
0 0 0 6 0 0 0% 0% 0% 

7 
إرسال بريد إلكتروني 

 لحجب مواقع الكترونية 
0 0 9 0 0 10 0% 0% 11% 

8 

إرسال بريد إلكتروني 

لرفع الحجب عن مواقع 

 الكترونية 

0 0 1 0 0 0 0% 0% 0% 

 %257- %14 %203- 103 27 159 178 7 243 اإلجمالي 
 

التقارير التفتيشية حيث بلغت    انخفضت في شهر يناير العقار والمجوهرات نشط في اإلدارة ولكنمعامالت أ  نالحظ في الجدول السابق 

 تقرير وبنسبة( 42بلغت )% عن الشهر السابق   وأيضا المجوهرات 91وبنسبة متغيرة منخفضة وصلت إلى ( تقرير 7) لشهر يناير للعقار

لحاالت ( حالة في يناير 2عدد )(  6-5في البند ) وجود حاالت رفع إيقاف لنشاط العقار ونالحظ % عن الشهر السابق   62متغيرة منخفضة 

حاالت ( 10( بالجدول عدد )7ونالحظ أيضا في البند )عن االفراد   ( حاالت في يناير لحاالت رفع إيقاف 6عدد )و  رفع إيقاف عن الترخيص

 .% عن الشهر السابق 11بلغت وبنسبة متغيرة مرتفعة لنشاط المجوهرات في يناير  حجب موقع
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يشية عدد التقارير التفتاستكمال الطلبات 
(الزيارات الميدانية ) 

إيقاف رقم مدني أو إيقاف نشاط شركة 
فرد 

عدد حاالت رفع 
اإليقاف عن التراخيص

عدد حاالت رفع 
اإليقاف عن األفراد 

ي إرسال بريد إلكترون
لحجب مواقع 

الكترونية 

ي إرسال بريد إلكترون
لرفع الحجب عن 
مواقع الكترونية 

2022العقار يناير 2022شهر يناير النشاط خاللحسب نوع مؤشر للمعامالت

2021العقار ديسمبر 

2022الصرافة يناير 

2021الصرافة ديسمبر 

2022المجوهرات يناير 

2021المجوهرات ديسمبر 
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 قمع الغش والتوعية إدارة 

 نسبة التغيير  2022يناير معامالت شهر  2021معامالت شهر ديسمبر  نوع المعاملة  ك

 %0 1 1 طلب تثبيت بلد المنشأ 1

 %0 0 0 إفراجــات  2

 %0 1 1 ياإلجـــمـــالــ
 

لذا يجب  التجارية ة الزيارات الميدانية في األسواق وال يوجد متغيرات قد يرجع االمر لقلفي الجدول السابق ال يوجد تطور في بيانات اإلدارة 

  الحقيقية.إلظهار االحصائيات زيادة الزيارات الميدانية وتوسيع نطاق التفتيش حث اإلدارة 

 النافذة الواحدة إدارة 

 مالت المعا
 شركات متناهية الصغر شركات مركبات متنقلة شركات األشخاص

نسبة 
 التغيير 

نسبة 
 التغيير 

نسبة 
ديسمبر  التغيير 

2021 
يناير 
2022 

ديسمبر 
2021 

يناير 
2022 

ديسمبر 
2021 

يناير 
2022 

 %4- %0 %6- 46 48 0 0 1687 1803 طلبات تأسيس معتمدة 

 %22 %0 %5- 96 79 0 0 1712 1810 طلبات تأسيس مرفوضة 

 %15- %0 %6 23 27 0 0 1010 954 طلبات التي تم تأسيسها 

 %0 %0 %0 17 0 16 0 3057 0 إجمالي تراخيص صادرة 

 %25 %0 %55 159 127 22 0 5608 3613 إجمالي المعامالت 

 

ي الشهر السابق و صفر ف( رخصة فقط في يناير 16عدد )ر حيث أنه تم إصداقسم المركبات المتنقلة حظ في الجدول السابق شبة انعداك في نال

إلى ذلك   أما في تراخيص األشخاص في األسباب التي أدت المركبات المتنقلة يجب النظر تأسيس أو اصدار وهذا يدل على وجود معوقات في 

% 55إلى ال المعامالت التي ارتفعت مإجوإقبال جيد في وذلك م شر طبيعي فالنسب متفاوتة ما بين ارتفاع وانخفاض بنسب صغيرة نرى 

فاض وارتفاع بشكل بسيط م شراتها مع شركات األشخاص وتفاوت في انخ تتشابه  أيضا بالنسبة لشركات متناهية الصغر عن الشهر السابق 

 %.25وصلت نسبتها إلى   وارتفاع جيد في إجمالي المعامالت 
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إجمالي تراخيص صادرة طلبات التي تم تأسيسها طلبات تأسيس مرفوضة طلبات تأسيس معتمدة 

2022مؤشر المعامالت لشهر يناير  2022شركات األشخاص  يناير  2021شركات األشخاص  ديسمبر 

2022شركات مركبات متنقلة  يناير  2021شركات مركبات متنقلة  ديسمبر 

2022شركات متناهية الصغر  يناير  2021شركات متناهية الصغر  ديسمبر 
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 2022يناير أبرز القرارات الصادرة خالل شهر 

 

 القرارات الوزاريه:

 ( لسنة 5قرار الوزار  رقم )بشأ  تسمية بعض المواد اإلنشائية المدعومة   23/1/2022الم رخ في  2022. 

 القرارات االداريه:

 ( لسددنة 121قرار ادار  رقم )ر اسددتيراد جميع أنواع لحوك الطيور  بشددأ  حظ 27/1/2022الم رخ في  2022

 ة أوكرانيا.بكافة أنواعها من جمهوري

 ( 122قرارادار  رقم)  بشدددأ  حظر اسدددتيراد جميع أنواع لحوك الطيور 27/1/2022رخ في الم  2022لسدددنة  

 بكافة أنواعها من الجمهوريه اإلسالميه اإليرانيه.

  جترات منواع الأ بشددددددأ  حظر اسددددددتيراد جميع  27/1/2022الم رخ في 2022لسددددددنة (123رقم )ادار  رار ق

حمى الواد  المتصدددددددع من البكافة أنواعها بسددددددبب تفشددددددي مرض (المصددددددنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)

 جمهورية النيجر.

 لحوك نواع أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022( لسنة 124ر ادار  رقم )قرا

 دولة ليبيا. منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)

 نواع لحوك أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022لسنة ( 125) قرار ادار  رقم

 .دولة بوركينافاسو منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)

 لحوك نواع أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022لسنة ( 126) قرار ادار  رقم

 .دولة مولدوفا منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)

 ( 127قرار ادار  رقم ) لحوك نواع أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022لسنة

 .باكستا  اإلسالميه دولة منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)

 ( 128قرار ادار  رقم ) لحوك نواع أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022لسنة

 .مملكة اسبانيا منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)
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 لحوك نواع أالحظر عن استيراد جميع  بشأ  رفع  27/1/2022الم رخ في  2022لسنة ( 156قم )قرار ادار  ر

 .جمهورية سلوفينيا منومشتقاتها وبيض المائده بكافة أنواعها  (المصنعهالمبرده والمجمده والطازجه و)
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 الخاتمة 

إدارات أغلددب عددن الممكنددة  البيانددات واإلحصددائياتلددذ  حرصددنا فيدده علددى تقددديم كافددة هددذه هددي نهايددة تقريرنددا ا

 البيانيدددة وأظهرندددا بهدددا أهدددم الم شدددرات وتوضددديحها بالرسدددوك  دورهدددا نمدددو بالشدددكل الدددذ  يثبدددت مددددى الدددوزارة 

قدددددمنا تحليلنددددا االحصددددائي للم شددددرات الشددددهرية وأرفقنددددا لكددددم الحلددددول للمسدددداهمة فددددي تسددددهيل اتخدددداذ أهددددم و

ندددا وفقندددا فدددي هدددذا التقريدددر بإظهدددار أهدددم الجواندددب المددد ،رة فدددي تنميدددة وتطدددوير الدددوزارة  نتمندددى أن رارات القددد

 وهللا ولي التوفيق. التقرير إعجابكمهذا ينال أرجوا أ  

 


