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املقدمة

�إن �لعد�لة و�الإن�س�ف ال تقت�سر على �ملح�كم، بل متتد �إىل م�س�ألة �أخرى مكملة وهي تنفيذ 

�حلكم وتطبيقه ال�سرتد�د حقوق �لب�سرية، ومن هذ� �ملنطلق ت�أ�س�ست �الإد�رة �لع�مه للتنفيذ بوز�رة 

�لعدل لت�سبح هي �جلهة �مل�سئولة ب�سكل مب��سر لتفعيل �الأحك�م �لنه�ئية وتطبيقه� .  

�أنه�  �إد�رة �لتنفيذ فهي خمت�سة بتنفيذ جميع �الأحك�م، مبعنى  و�إذ� تطرقن� �إىل �خت�س��س�ت 

�الأحك�م  م� عد�  و�الإيج�ر�ت  و�الإد�ري��ة  �ل�سخ�سية  و�الأحو�ل  و�لتج�رية  �ملدنية  ب�الأحك�م  خمت�سة 

�جلن�ئية �لتي تخت�ص به� وز�رة �لد�خلية ب�لتع�ون مع مكتب �لتنفيذ �جلن�ئي و�الت�س�الت �خل�رجية، 

وتعمل �الإد�رة �لع�مة للتنفيذ بوز�رة �لعدل على ��ستخد�م نظ�م �حل��سب �الآيل لت�سهيل �الإجر�ء�ت 

و�لو�سول للبي�ن�ت ب�سورة �أ�سرع و�أدق .

وتعترب �الإد�رة �لع�مة للتنفيذ من �الإد�ر�ت �ملع�ونة للمح�كم وهي ت�سم )6( �إد�ر�ت موزعة على 

�ملح�فظ�ت وهي :

1(  �إد�رة تنفيذ حم�فظة �لع��سمة  

2( �إد�رة تنفيذ حم�فظة حويل  

3( �إد�رة تنفيذ حم�فظة �الأحمدي  

4( �إد�رة تنفيذ حم�فظة �لفرو�نية  

5( �إد�رة تنفيذ حم�فظة �جلهر�ء  

6( �إد�رة تنفيذ حم�فظة مب�رك �لكبري  

ويوجد لدى �الإد�رة �لع�مة للتنفيذ مر�كز خ�رج �الإد�رة �ملركزية يف منطقتي �جل�برية و�لرميثية، 

كم� يوجد �أي�س� مكتب منع �ل�سفر �ملوجود يف مط�ر �لكويت �لدويل وهو يعمل على مد�ر 24 �س�عة، 

ويتم تق�سيم �لعمل يف �الإد�رة �لع�مة للتنفيذ على ح�سب �مله�م .

 ومن هذ� �ملنطلق ر�أت �إد�رة �الإح�س�ء و�لبحوث  �أن تقدم هذه �لدر��سة كي ت�سلط �ل�سوء على 

�أهمية عمل هذه �الإد�رة و�أهم �إجن�ز�ته� خالل �لفرتة 2009 - 2013م  .
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الهدف من الدرا�سة

�أق�س�مه�  يف  و�ملح�فظ�ت  �لعمل  نوع  ح�سب  للتنفيذ(  �لع�مة  �الإد�رة  )�جن���ز�ت  �لدر��سة  تتن�ول 

م�سم�ه�،  تندرج حتت  �لتي  �الأعم�ل  بجميع  و�لتعريف   ، 2013م   –  2009 �لفرتة  �ملختلفة خالل 

وكذلك �ملق�يي�ص و�لتوقع�ت �مل�ستقبلية ، وحتديد �الأهد�ف �ملرجوة من تن�وله� كم� ت�سمل �لتو�سي�ت 

و�ملقرتح�ت بعد تو�سيح �لنت�ئج �مل�ستخل�سة منه� .

وتهدف هذه �لدر��سة لت�سليط �ل�سوء على �جن�ز�ت هذه �الد�رة �ملهمة ، ومن هذ� �سنتطرق يف 

هذه �لدر��سة �إىل :

له�( 1  �الإح�س�ئية  �ملق�يي�ص  بع�ص  �لتنفيذ مع تطبيق  ب�أق�س�م  �ملنجزة  �الإج��ر�ء�ت  �إجم�يل عدد 

خالل �لفرتة 2009 – 2013م

�إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت �ملنجزة ب�أق�س�م منع �ل�سفر مع تطبيق بع�ص �ملق�يي�ص �الإح�س�ئية له�( 2 

خالل �لفرتة  2009 – 2013م 

�إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت �ملنجزة بق�سم �الإيج�ر�ت مع تطبيق بع�ص �ملق�يي�ص �الإح�س�ئية له�( 3 

خالل �لفرتة  2009 – 2013م 

له�( 4  �الإح�س�ئية  �ملق�يي�ص  بع�ص  تطبيق  مع  �لرتك�ت  بق�سم  �ملنجزة  �الإج��ر�ء�ت  �إجم�يل عدد 

خالل �لفرتة  2009 – 2013م.

�لو�رد و�ملعلن بق�سم �الإعالن خالل �لفرتة  2009 – 2013م( 5

�إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت بق�سم �لتنفيذ �ل�سخ�سي مع تطبيق بع�ص �ملق�يي�ص �الإح�س�ئية خالل( 6 

�لفرتة  2009 – 2013م

�لتوقع�����ت �مل�ستقبلي����ة الإجن�ز�ت �الأق�س�����م �ملختلفه خالل �خلم�ص �سن����و�ت �لق�دمة من ( 7 

2014 وحتى 2018م وحتديد �الجت�ه �لع�م له� .

�أهم �لنت�ئج �خل��سة ب�لدر��سة( 8 .
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اأوال ً : اأق�سام التنفيذ :

�سنتن����ول يف �جل���د�ول �لت�لي���ة عدد �الإجر�ء�ت �ملنج���زة ب�الإد�ر�ت ح�سب ن���وع �لعمل خالل فرتة 

�لدر��س���ة كم���� �سنعر�ص �ملتو�س���ط �ل�سنوي لكل �ج���ر�ء ون�سبة �لتغري ح�سب �ل�سن���و�ت لتو�سيح مدى 

�لزي�دة و�لنق�ص يف عدد �الإجر�ء�ت من �سنة الأخرى وذلك ح�سب �لتف�سيل �لت�يل :

�لتوزي���ع �لع���ددي الإجم����يل �الإجر�ء�ت ب�أق�س����م �لتنفيذ ح�سب نوع �لعم���ل خالل �لفرتة   �أ- 

2009- 2013م.

�لتوزي���ع �لعددي الإجم����يل �الإجر�ء�ت ب�أق�س����م �لتنفيذ ح�سب �ملح�فظ���ة خالل �لفرتة   ب- 

2009 - 2013م.

�الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �لتنفيذ خالل �لفرتة 2009 - 2013م.  ج- 

�لتوقع�ت �مل�ستقبلية الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �لتنفيذ خالل �لفرتة 2014 - 2018م.  د- 

جدول )1( اإجمايل عدد الإجراءات املنجزة باأق�صام التنفيذ ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م

               ال�صنوات       
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4.177231%7270978329783147937177430386153طلب حجز و�سبط �سي�رة

0.713090%123671255712008163751214165448حم�سر عر�ص مدين

2.750843%3822041394504746101963109254216�خط�ر بتنفيذ حكم

4.380878%7995055688881989992980626404391طلب منع �سفر

3.260826%6272559861493636619565984304128طل����ب حب���ص مدين

3.158242%6155555601488556225162948291210طلب �ح�س�ر مدين

0.611168%146551292092729763923255842جتديد طلب �ح�س�ر مدين

2.240873%3774339467385944083847723204365رفع طلب �ح�س�ر مدين

2.546340%4257161717451764332638908231698�سه�دة ملن يهمه �الأمر

3.260135%5024849179609267260867714300675ملف�ت مت تنفيذه�

6.6122994%29823132339153331299478614971 ��ستم�رة توريد

5.4100733%31933136069154709180954503665 �ي�س�ل توريد



الدراسة المكتبية التحليلية12
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

               ال�صنوات       
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2.750479%22180718167857879819252393 �ذن �سرف

حم�سر حجز تنفيذى مب�

 للمدين لدى �لغري 
13480 455711862842094119773%1.323955

0.47057%17211320839378001605035284حم�سر رفع حجز

طلب رفع حجز تنفيذى 

عن �سي�رة 
4096942699551274951362385250693%2.750139

4.075882%8875979788554687864276754379411حم�سر �ثب�ت ح�لة

حم�سر ��ستالم نفقة 

خ�رج �الد�رة 
923345059475532619822050%0.24410

0.35773%5845585556575934557328864طلب تنفيذ حكم

0.46974%7053555565807384829634868طلب حجز تنفيذي

طلب حجز تنفيذي مب� 

للمدين لدى �لغري
39755943574187784492383531091355237%14.5271047

4.075338%268384889483227109419108312376690طلب حتويل ملف لق�سم

0.59337%111312349247172861780546685طلب رفع حجز

0.03535%4254286445965832676فتح ملف )لتعديل نفقة ( 

2.852373%224394743898211880961261864�مر ت�أكيد �سرف 

2.750797%22641722517896380130253985 ��ستم�رة �سرف 

2.547510%16500656156941286021237548 ��ستم�رة حت�سيل ر�سوم 

2.648824%16737663707173989274244120 �ي�س�ل حت�سيل ر�سوم  

�عالن ب�ل�سيغة �لتنفيذية 

للحكم من �لتنفيذ 
937069549997795131486103186521672%5.6104334

14.2266403%2466902503912500463234612614251332013�إجر�ء�ت �أخرى 

100.01874518%104002212603912142509244544424842229372588الإجمايل

1.6%14.1%70.0%21.2%-ن�صبة التغري

26.5%26.1%22.9%13.4%11.1%ن�صبة الإجناز

تابع جدول )1( اإجمايل عدد الإجراءات املنجزة باأق�صام التنفيذ ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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جدول )2( اإجمايل عدد الإجراءات املنجزة باأق�صام التنفيذ ح�صب املحافظات

 خالل الفرة 2009 - 2013م

                  املحافظات  
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2009218744218145218140185546656611337861040022

2010286043271579258973214850748721540741260391

20115505534633974344423759771190001991402142509

20125886225353665388104244661416262165542445444

20136731615354085033754150481381752190552484222

23171232023895195374016158875393349226099372588الإجمايل

100.0%9.8%5.8%17.2%20.8%21.6%24.7%ن�صبة الجناز

�صكل )1( عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ح�صب ال�صنوات 

خالل الفرة 2009 - 2013م



الدراسة المكتبية التحليلية14
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

من اجلدول وال�صكل رقم ) 1 ( يت�صح ما يلي :

�لفت��رة  خ��الل  �إج���ر�ء   )9372588( �ملختلف����ة  لالأق�س����م  �الإج���ر�ء�ت  ع���دد  �إجم���ل��ي  ب��ل��غ   - 

2009 – 2013م ومبتو�سط �سنوي بلغ )1874518( �إجر�ء وميكن توزيع هذه �الإجر�ء�ت ح�سب:

1(  نوع العمل :

ت�سكل �إجر�ء�ت طلب حجز تنفيذي مب� للمدين لدى �لغري �لعدد �الأكرب من �الإجر�ءت حيث بلغت   - 

ن�سبته� 14.5% من �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ومبتو�سط بلغ )271047( �إجر�ء حيث ك�نت �سنتي 

�إج��ر�ء�ت ��ستم�رة  يليه�   ، �ل�سنو�ت  �أقل من �ملتو�سط بينم� �رتفعت يف ب�قي  2009 و2010م 

توريد بن�سبة 6.6%  من �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت مبتو�سط بلغ )122994( �إجر�ء حيث ج�ءت 

كل من �سنة 2011 و2012 و 2013م �أعلى من �ملتو�سط.

بينم� �سكلت �إجر�ء�ت فتح ملف )لتعديل نفقة( �أقل �الإجر�ء�ت عدًد� حيث بلغت ن�سبته� %0.03،   - 

تليه� مع�ملتي حم�سر ��ستالم نفقه خ�رج �الإد�رة وطلب تنفيذ حكم بن�سب 0.2% و0.3% على 

�لرتتيب .
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�صكل )2( عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ح�صب املحافظات

 خالل الفرة 2009 - 2013م
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2(  ال�صنوات :

تز�يد �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت من �سنة الأخرى خالل �خلم�ص �سنو�ت �ل�س�بقة مبتو�سط بلغ    - 

)1874518( �إجر�ء .

ترت�وح ن�سبة �لزي�دة من �سنة الأخرى م� بني 1.6 % يف �سنة 2013م عن �لع�م �ل�س�بق له�   - 

�إىل 70.0% يف ع�م 2011م عن �لع�م �ل�س�بق له� .

ت�سكل �إجر�ء�ت �لتنفيذ ل�سنة 2013م �لعدد �الأكرب من حيث عدد �الإج��ر�ء�ت حيث متثل   - 

26.5% من �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ، يليه� �إجر�ء�ت �لتنفيذ ل�سنة 2012م بن�سبة %26.1، 
ل�سنة  �لتنفيذ  �إج��ر�ء�ت  ثم   ،  %22.9 بن�سبة  2011م  ل�سنة  �لتنفيذ  �إج��ر�ء�ت  ج���ءت  ثم 

2010م بن�سبة 13.4%، يف حني ج�ءت �إجر�ء�ت �لتنفيذ ل�سنة 2009م �الأقل عدد� وبن�سبة 
.%11.1

من اجلدول وال�صكل رقم )2( يت�صح ما يلي :

ت�سكل �إجر�ء�ت حم�فظة �لع��سمة �لعدد �الأكرب من حيث عدد �الإجر�ء�ت حيث متثل ن�سبة   - 

�جن�زه� 24.7% من �إجم�يل �الإجر�ء�ت يليه� �إجر�ء�ت حم�فظتي حويل و�لفرو�نية  بن�سبة 

21.6% و 20.8% على �لرتتيب ، ثم ج�ءت �إجر�ء�ت حم�فظة �الأحمدي بن�سبة %17.2 
يليه� �إج��ر�ء�ت حم�فظة �جلهر�ء بن�سبة 9.8% يف حني ج�ءت �إج��ر�ء�ت حم�فظة مب�رك 

�لكبري �الأقل عدًد� وبن�سبة 5.8% خالل فرتة �لدر��سة .

جدول )3( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ 

خالل الفرة 2009 - 2013م

عدد الإجراءاتال�صنوات

20091040022

20101260391

20112142509

20122445444

20132484222

1874518املتو�صط
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من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

�أظه���ر �الجت����ه �لع�م الإجم�يل ع���دد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �لتنفيذ خ���الل �لفرتة 2009 – 2013م    - 

وجود �جت�ه ع�م  طردي معنوي ، �أي �أن هن�ك تز�يد يف عدد �الجر�ء�ت �سنوي�ً مبتو�سط ع�م بلغ 

)1874518( �إجر�ء خالل �خلم�ص �سنو�ت �ل�س�بقة .

وبعـــــــد درا�صة عـــــــدد الإجراءات خالل ال�صنـــــــوات اخلم�س املا�صية وقيا�س املتو�صـــــــط ال�صنوي اأ�صبح 

ممكـــــــن التنبوؤ باأعـــــــداد الإجراءات خالل اخلم�س �صنوات القادمة من خـــــــالل اجلدول التايل ولتمكني 

القائمني على و�صع ال�صيا�صات التي تكفل اإجناح وت�صهيل تنفيذها .

جدول )4( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ

خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

2014168533028452704005210

2015156592032063204846730

2016155829035673705576450

2017160854039284206248310

2018169576042894706883180

162277035673705511980متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %

1040022 1260391

2142509

2445444 2484222

1000000

1600000

2200000

2800000

2009 2010 2011 2012 2013

�صكل )3( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ

خالل الفرة 2009 - 2013م
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ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �لتنفيذ  قد بلغ )3567370( �إجر�ء،   - 

وبحد �أدنى )1622770( �إجر�ء وبحد �أعلى )5511980( �إجر�ء خالل �لفرتة 2014 – 2018م 

وهذه �لتوقع�ت موثوق به� بدرجة %95.

16957601608540155829015659201685330

4289470
3928420

3567370
32063202845270

6883180
6248310

5576450

4846730
4005210

1000000

3000000

5000000

7000000

2014 2015 2016 2017 2018

�صكل )4( اإجمايل عدد الإجراءات املتوقعة باأق�صام التنفيذ

خالل الفرة 2014 - 2018م
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ثانيًا : اأق�سام منع ال�سفر: 

�سنتن����ول يف �جل���د�ول �لت�لية عدد �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س�م منع �ل�سفر ح�س���ب نوع �لعمل خالل 

�لفرتة 2009 - 2013م كم� �سنعر�ص �ملتو�سط �ل�سنوي ون�سبة �لتغري لهم لتو�سيح مدى �الرتف�ع 

و�النخف��ص يف عدد �الإجر�ء�ت وذلك ح�سب �لت�يل :

�لتوزي���ع �لع���ددي الإجم�يل �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س�م من���ع �ل�سفر ح�سب نوع �لعم���ل خالل �لفرتة   �أ- 

2009 - 2013م.

�لتوزي���ع �لع���ددي الإجم�يل �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س�م من�����ع �ل�سفر ح�سب �لفروع  خ�����الل �لفت��رة   ب- 

2009 - 2013م.

�الإجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م منع �ل�سفر خالل �لفرتة 2009 - 2013م.  ج- 

�لتوقع�������ت �مل�ستقبلي�����ة الإجم������يل ع��دد �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س����م من��ع �ل�سف�����ر خالل �لفت���رة   د- 

2014 - 2018م.

جدول )5( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م

              ال�صنوات      
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38.267960% 6907867085569718125965409339802�أمر منع �سفر

25.445185% 3139430525508705507258062225923�أمر رفع منع �سفر

�أمر حجز ب�ملخفر ملدة 

يوم و�حد
150912861049160421057553 %0.81511

0.91660% 20822594159712597708302�أمر حب�ص مدين

0.5913% 116213979206704144563�أمر �إفر�ج بدون �سم�ن

0.4702% 211012681343512طلب منع �سفر
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              ال�صنوات      
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4.27490% 2403284160158461687737451�حم�سر �إثب�ت ح�لة

4.68114% 542254510673137201309240572�طلب حتويل ملف لق�سم

0.0125% 2118202046125كف�لة منع �سفر

5.910529% 8392908210510114901316952643رفع طلب �إح�س�ر مدين

0.1123% 164324125613حم�سر عر�ص مدين

1.01709% 20962585166613788198544طلب �إح�س�ر �سجني

0.1170% 19834311110394849��سه�دة ملن يهمه �الأمر

0.61023% 11316622080538135117��إغالق ملف

0.71256% 13320028756750946281��إع�دة فتح ملف )مغلق(

��إع�دة فتح ملف

 ) مت �لتنفيذ(
534012318086482 %0.196

8.915815% 105171668314952181401878179073��ستم�رة توريد

7.613526% 16771482514652178191865767630�إي�س�ل توريد

0.1149% 425225346281746��إجر�ء�ت �أخرى

100.0177956% 131523151346169065220278217569889781الإجمايل

-1.2%30.3%11.7%15.1%-ن�صبة التغري

24.5%24.8%19.0%17.0%14.8%ن�صبة الإجناز

تابع جدول )5( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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�صكل )5( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر ح�صب ال�صنوات 

خالل الفرة 2009 - 2013م

جدول )6( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر 

ح�صب الفروع خالل الفرة 2009 - 2013م
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20091822720953238291637058521494031352131523

20101654626955270202078766931594137404151346

20111699322643237662626658571530258238169065

20121972529706325673343572721711580458220278

20132927824733276932988569731517083837217569

1007691249901348751267433264778468291289889781الإجمايل

100.0%32.7%8.8%3.7%14.2%15.2%14.0%11.3%ن�صبة الإجناز
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من اجلدول وال�صكل رقم )5( يت�صح ما يلي :

بل���غ �إجم�يل ع��دد �الإج�����ر�ء�ت الأق���س�م من��ع �ل�سف��ر ع�����دد )889781( مع�م��لة خ��الل �لفرتة   - 

2009 - 2013م ومبتو�سط �سنوي بلغ )177956( مع�ملة وميكن توزيع هذه �الإجر�ء�ت ح�سب:

1(  نوع العمل :

عدد  �إجم�يل  من   %38.2 ن�سبته�  بلغت  حيث  �الأك��رب  �لعدد  �سفر  منع  �أم��ر  �إج���ر�ء�ت  ت�سكل   - 

�الإجر�ء�ت حيث �رتفعت عن �ملتو�سط يف �سنتي 2012 و2009م تليه� �إجر�ء�ت �أمر رفع منع 

على  و%7.6   %8.9 بن�سبة  توريد  و�إي�س�ل  توريد  ��ستم�رة  �إج��ر�ء�ت  ثم   %25.4 بن�سبة  �سفر 

�لرتتيب.

بينم� �سكلت �إجر�ء�ت كف�لة منع �سفر �أقل �الإجر�ء�ت عدًد� حيث بلغت ن�سبته� 0.01% بعدد   - 

)125( مع�ملة وذلك ب�سبب �نخف��سه� يف جميع �ل�سنو�ت عن �ملتو�سط فيم� عد� �سنة 2013م، 

يليه� مع�ملتي �إع�دة فتح ملف )مت �لتنفيذ( و�إجر�ء�ت حم�سر عر�ص مدين بن�سبة 0.1% لكل 

منهم�.
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�صكل )6( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر ح�صب الفروع 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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2(  ال�صنوات :

من �جلدول �ل�س�بق نالحظ �أن هن�ك تز�يد يف �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م منع �ل�سفر خالل   - 

�ل�سنو�ت من 2009م وحتى 2012م. 

بلغت  حيث  �ل�سنو�ت  بني  �الأك��رب  �لعدد  2012م  ل�سنة  �ل�سفر  منع  �أق�س�م  �إج���ر�ء�ت  ت�سكل   - 

عدد  �إجم�يل  من   %24.8 وبن�سبة  2013م   -  2009 �لفرتة  خالل  مع�ملة   )220278( عدد 

�الإجر�ء�ت.

يليه� �إجر�ء�ت �أق�س�م منع �ل�سفر ل�سنة 2013م بن�سبة 24.5%، و�لتي تنخف�ص عن ع�م 2012م    - 

بن�سبة %1.2.

ثم ج�ءت �إجر�ء�ت �أق�س�م منع �ل�سفر ل�سنة 2011م  بن�سبة %19.0 .  - 

يف حني ج�ءت �إجر�ء�ت �أق�س�م منع �ل�سفر ل�سنة 2009م �الأقل عدد� وبن�سبة %14.8.   - 

من اجلدول وال�صكل رقم )6( يت�صح ما يلي :

�إجم�يل عدد  من   %32.7 ن�سبته�  بلغت  �الإج��ر�ء�ت حيث  �الأكرب من  �لعدد  �ملط�ر  �سجل فرع   - 

فرعي  يليه�   ،%15.2 بن�سبة  �لفرو�نية  فرع  ثم  2013م،   –  2009 �لفرتة  خالل  �الإج��ر�ء�ت 

�الأحمدي وحويل بن�سب متق�ربة بلغت 14.2% و14.0% على �لرتتيب، ثم فرع �لع��سمة بن�سبة 

11.3% و�أخري�ً فرع مب�رك �لكبري ج�ء ب�أقل �الإجر�ء�ت عدًد� حيث بلغت ن�سبته� 3.7% من 
�إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت خالل �لفرتة 2009 - 2013م.

جدول ) 7 ( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر 

خالل الفرة 2009 - 2013م

عدد الإجراءاتال�صنوات

2009131523

2010151346

2011169065

2012220278

2013217569

177956املتو�صط
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من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

ب�أق�س�م منع �ل�سفر خ�الل �لفت�رة 2009 – 2013م   �أظه�ر �الجت��ه �لع��م الإجم��يل �الإج�ر�ء�ت    -

وج�ود �جت��ه ع�م  ط�ردي معن�وي، �أي �أن هن��ك ت�ز�ي�د يف عدد �الإجر�ء�ت �سنوي�ً ، مبتو�سط ع�م خالل 

�خلم�ص �سنو�ت �ل�س�بقة بلغ )177956( �إجر�ء .

اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر من خالل 

بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )8( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر 

خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

2014168251239081309910

2015160423260592360761

2016159422282104404785

2017161955303615445275

2018166746325127483507

163359282104400848متو�صط الفرة

*   اأدنى  : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى : احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
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�صكل )7( الإجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام منع ال�صفر 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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�صكل )8( اإجمايل عدد الإجراءات املتوقعة باأق�صام منع ال�صفر 

خالل الفرة 2014 - 2018م

ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع  الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م منع �ل�سفر بلغ )282104( �إجر�ء،   - 

وبحد �أدنى )163359( �إجر�ء وبحد �أعلى )400848( �إجر�ء خالل �لفرتة 2014 – 2018م 

وهذه �لتوقع�ت موثوق به� بدرجة %95.
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ثالثًا : اأق�سام االإيجارات :

يخت�ص ق�سم �الإيج�ر�ت بتلقي �الأجرة �ملرفو�ص ��ستالمه� وكذلك �خط�ر �ملوؤجرين ب�يد�ع �الأجرة 

�مل�ستحقة وتق��سي �لر�سوم �مل�ستحقة عن �الإيد�ع و�ل�سرف وغريه� من �إجر�ء�ت ، ومن خالل �جلد�ول 

�لت�لية �سنتطرق للتف�سيل  ح�سب �لتوزيع �لت�يل :

�لتوزيع �لعددي الإجم�يل �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س���م �الإيج���ر�ت ح�سب نوع �لعم��ل خ��الل �لفت��رة   �أ- 

2009 - 2013م.

�لتوزيع �لع��ددي الإجم�يل �الإجر�ء�ت ب�أق�س���م �الإيج����ر�ت ح�س��ب �ملح�فظ��ة خالل �لفرتة   ب- 

2009 - 2013م.

�الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �الإيج�ر�ت خالل �لفرتة 2009 - 2013م.  ج- 

�لتوقع���ت �مل�ستقبلي��ة الإجم�����يل ع����دد �الإج����ر�ء�ت ب�أق�س�����م �الإيج������ر�ت خ����الل �لفت���رة   د- 

2014 - 2018م.

جدول )9( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات

 ح�صب نوع العمل خالل الفرة  2009 – 2013م

              ال�صنوات      
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2.54293% 3089341832124488725921466�إنذ�ر�ت عر�ص جديدة

0.1130% 21261729557650�سه�دة ملن يهمه �الأمر

1.01773% 215013271815155520168863�سه�دة �إيد�ع �أجره �سهرية

0.03% 14 311  تبليغ ب�حل�سور

0.2395% 11011311951011211973حم�سر �إثب�ت ح�لة

0.015% 836211075 حم�سر ت�سليم

0.03% 162514 حم�سر ��ستالم

0.00% 2   11طلب حجز تنفيذي

0.01% 124  1طلب حتويل ملف لق�سم

0.00% 1   1 طلب حتويل ملف ملحكمة

0.192% 29832134769459�إغالق ملف

0.032% 3023234144161�إع�دة فتح ملف )مغلق(
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              ال�صنوات      
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0.01% 45   1�إع�دة فتح ملف )مت تنفيذه(

0.03% 11315  1�سم ملف

0.03% 11315  1�ن�سم�م ملف

0.1170% 38294852 5173مت �لتنفيذ

33.457266% 6094153074502285410467983286330�إي�س�ل توريد

7.112229% 458216591181112186261146 �أمر ت�أكيد �سرف

31.854543% 5790949767494405151064090272716��ستم�رة توريد

11.519697% 233721904916528179442159198484��ستم�رة �سرف

11.519655% 235581885516536178472147898274�إذن �سرف

0.71224% 6121   33602761�إي�س�ل ��ستالم �سيك

100.0171528%175360153041154567166281208391857640الإجمايل

25.3% 7.6% 2.9% -12.6%-ن�صبة التغري

24.3% 19.4% 18.0% 17.8% 20.4% ن�صبة الإجناز
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�صكل )9( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات ح�صب ال�صنوات

 خالل الفرة 2009 - 2013م

تابع جدول )9( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات

 ح�صب نوع العمل خالل الفرة  2009 – 2013م
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جدول )10( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات ح�صب املحافظات 

خالل الفرة 2009 – 2013م 

املحافظات 

 ال�صنوات
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20093899667574223596753153938139175360

20103389856581222175826189632623153041

20113400256620210874736227635846154567

20123246260559235426186234841184166281

20134056077997334217118196447331208391

1799183193311226263061910023195123857640الإجمايل

100.0%22.8% 1.2% 3.6% 14.3% 37.2% 21.0% ن�صبة الإجناز

175360

153041 154567 166281

208391

0

50000

100000

150000

200000

250000

2009 2010 2011 2012 2013

179918

319331

122626

30619
10023

195123

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

á«fGhôØdGÒÑµdG ∑QÉÑeAGô¡÷G…óªMC’G‹ƒMáª°UÉ©dG

�صكل )10( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات ح�صب 

املحافظات خالل الفرة 2009 - 2013م
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من اجلدول وال�صكل رقم )9( يت�صح ما يلي : 

)857640( مع�ملة خالل فرتة  �الإيج�ر�ت  ب�أق�س�م  �ملختلفة  �الإج��ر�ء�ت  �إجم�يل عدد  بلغ   - 

�لدر��سة ومبتو�سط �سنوي قدرة )171528(  �إجر�ء وميكن توزيع هذه �الإجر�ء�ت ح�سب: 

1(  نوع العمل : 

ج�ءت �إجر�ء�ت �إي�س�ل �لتوريد يف �ملرتبة �الأوىل خالل فرتة �لدر��سة مبقد�ر )286330(   - 

�لتوريد مبقد�ر  ��ستم�رة  �إج��ر�ء�ت  ثم   ، �الإج��ر�ء�ت  �إجم�يل  من   %33.4 وبن�سبة  مع�ملة 

)272716( مع�ملة  و بن�سبة 31.8% بينم� ج�ءت �إجر�ء�ت طلب حتويل ملف ملحكمة يف 

�ملرتبة �الأخرية من حيث عدد �الإجر�ء�ت حيث بلغت مع�ملة و�حدة. 

2(  ال�صنوات :

�الإج��ر�ء�ت خالل  �الأكرب من حيث عدد  �لعدد  2013م  ل�سنة  �الإيج�ر�ت  �إج��ر�ء�ت  ت�سكل   - 

�لفرتة 2009 - 2013م حيث بلغت )208391( مع�ملة و بن�سبة 24.3% من �إجم�يل عدد 

�الإجر�ء�ت.

يليه� �إجر�ء�ت �الإيج�ر�ت ل�سنة 2009م بن�سبة 20.4% من �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت.  - 

بينم� ج�ءت �إجر�ء�ت �الإيج�ر�ت ل�سنة 2010م �القل عدد� من حيث عدد �الإجر�ء�ت خالل   - 

�لفرتة 2009 - 2013م حيث بلغت )153041( مع�ملة وبن�سبة 17.8% من �إجم�يل عدد 

�الإجر�ء�ت.

من اجلدول  وال�صكل رقم )10( يت�صح ما يلي : 

بن�سبة   �لدر��سة  �ملنجزة خالل فرتة  �الإج��ر�ء�ت  من  �الأكرب  �لعدد  �سهدت حم�فظة حويل   - 

37.2%، ثم حم�فظة �لفرو�نية بن�سبة 22.8% ثم حم�فظة �لع��سمة بن�سبة 21.0%  ثم 

حم�فظتي �الأحمدي و�جلهر�ء بن�سبة  14.3% و 3.6%  على �لرتتيب.

ج�ءت حم�فظة مب�رك �لكبري �الأقل عدد� من حيث عدد �الإجر�ء�ت �ملنجزة بن�سبة %1.2.  - 
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جدول )11( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات 

خالل الفرة 2009 – 2013م

عدد الإجراءاتال�صنوات

2009175360

2010153041

2011154567

2012166281

2013208391

171528املتو�صط

من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

هن�ك تز�يد يف عدد �جر�ء�ت �أق�س�م �الإيج�ر�ت �سنوي�ً حيث �أظهر �الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد   - 

�الإجر�ء�ت خالل فرتة �لدر��سة وجود �جت�ه ع�م طردي غري معنوي، وقد بل�غ �ملتو�س�ط �ل�سن�وي 

الإجم��يل �إج�ر�ء�ت �أق�س��م �الإيج��ر�ت )171528( �إج�ر�ء خ�الل �لفت�رة 2009 - 2013م .
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�صكل )11( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات من خالل 

بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )12( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام الإيجارات

 خالل الفرة 2014 – 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

2014131687216649301610

2015104753224907345060

201686006233164380322

201771498241422411345

201859700249680439660

90729233164375599متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %

ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

 -  �ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �الإيج�ر�ت قد بلغ )233164( �إجر�ء، 

وبحد �أدنى )90729( �إجر�ء وبحد �أعلى )375599( �إجر�ء .
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�صكل )12( اإجمايل عدد الإجراءات املتوقعة باأق�صام الإيجارات

خالل الفرة 2014 - 2018م
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رابعًا : ق�سم الرتكات :

يخت����ص ق�س���م �لرتك�ت بجرد ترك�ت �ملتوفني من �لكويتني و�لغ���ري كويتني ب�الإ�س�فة �إىل �تخ�ذ م� 

يل���زم م���ن �إجر�ء�ت حتفظية وت�سليم �أم���و�ل وغريه� من �إجر�ء�ت ، وفيم� يل���ي �سنتن�ول يف �جلد�ول 

�لت�لية:  

�لفرتة  �لعمل خالل  ن��وع  ح�س��ب  �لرتك����ت  بق���س��م  �الإج����ر�ء�ت  الإجم����يل  �لع����ددي  �لتوزي����ع  �أ- 

2009 - 2013م.

�الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �مللف�ت �ملتد�ولة بق�سم �لرتك�ت خالل �لفرتة 2009 - 2013م. ب- 

�لتوقع������ت �مل�ستقبلي����ة الإجم���يل عدد �مللف��������ت �ملتد�ول�����ة بق�����س���م �لرتك�������ت خ���الل �ل�ف�ت��رة  ج- 

2014 - 2018م.

جدول )13( اإجمايل عدد الإجراءات بق�صم الركات 

ح�صب نوع العمل خالل الفرة 2009 - 2013م

              ال�صنوات      
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1323191613701055121268761375�مللف�ت �ملتد�ولة

6768391995145897159391188�مللف�ت �جلديدة

5925283002502751945389كتب و�سه�د�ت وحم��سر �س�درة

��ستم�رة

 توريد

272272333126634127عدد �الإجر�ء�ت

195679410240532608813043689462467276493455جملة �ملب�لغ

�أمر ت�أكيد

 �سرف

186513141888210771741435 عدد �الإجر�ء�ت

5977284519543456697487029700238721664774433 جملة �ملب�لغ

عدد

 �ملتوفني

377536162312208144570914كويتي

3433033722381571413283غري كويتي

7208391995145897159831197الإجمايل

* مالحظة : غري كويتي = ت�صمل غري كويتي حمدد اجلن�صية واملقيمني ب�صورة غري قانونية .
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�صكل )13( اإجمايل عدد امللفات املتداولة بق�صم الركات ح�صب ال�صنوات 

خالل الفرة 2009 - 2013م

من اجلدول وال�صكل رقم )13( يت�صح ما يلي : 

1(  امللفات املتداولة :

بلغ �إجم�يل عدد �مللف�ت �ملتد�ولة ) 6876( ملف خالل فرتة �لدر��سة مبتو�سط �سنوي )1375(   - 

ملف حيث ج�ءت �سنة 2010م �أعاله� بعدد )1916( ملف بينم� �حتلت �سنة 2012م �ملرتبة 

�الأخرية بعدد )1055( ملف .

2(  امللفات اجلديدة :

بلغ �إجم�يل عدد�مللف�ت �جلديدة )5939( ملف خالل فرتة �لدر��سة مبتو�سط �سنوي )1188(   - 

ملف حيث ج�ءت �سنة 2011م �أعاله� بعدد )1995( ملف بينم� ج�ءت �سنة 2009م �ملرتبة 

�الأخرية بعدد )676( ملف.

3(  كتب و �صهادات و حما�صر �صادرة :

بلغ �إجم�يل عدد كتب و�سه�د�ت وحم��سر �س�درة  )1945( مع�ملة خالل فرتة �لدر��سة مبتو�سط   - 

�سنوي )389( مع�ملة حيث ج�ءت �سنة 2009م ب�ملقدمة بعدد )592( مع�ملة بينم� �حتلت �سنة 

2012م �ملرتبة �الأخرية بعدد )250( مع�ملة .
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4(  ا�صتمارة توريد :

2009-2013م   �لفرتة  خالل  �إج��ر�ء   )634( �لتوريد  ��ستم�ر�ت  �إج��ر�ء�ت  عدد  �إجم�يل  بلغ   - 

مبتو�سط �سنوي )127( �إجر�ء حيث ج�ءت �سنتي 2009 و2010م  �أعاله� بعدد )272( �إجر�ء 

لكٍل منهم�  بينم� �حتلت �سنة 2013م �ملرتبة �الأخرية بعدد )26( �إجر�ء .

5(  اأمر تاأكيد �صرف :

2009-2013م   �لفرتة  خالل  �إج��ر�ء   )7174( �سرف  ت�أكيد  �أمر  �إج��ر�ء�ت  عدد  �إجم�يل  بلغ   - 

مبتو�سط �سنوي )1435( �إجر�ء حيث ج�ءت �سنة  2013م ب�ملقدمة بعدد )2107( �إجر�ء بينم� 

ج�ءت �سنة 2011م �ملرتبة �الأخرية بعدد )1314( �إجر�ء .

6(  عدد املتوفني :

بلغ �إجم�يل عدد مع�مالت �ملتوفني )5983( مع�ملة حيث ج�ءت )4570( مع�ملة من �جلن�سية   - 

�لكويتية ومبتو�سط �سنوي )914( مع�ملة وج�ء عدد )1413( مع�ملة من �جلن�سية �لغري كويتية 

ومبتو�سط �سنوي )283( مع�ملة خالل �لفرتة 2009-2013م .

ج�ءت �سنة 2011م �الأعلى من حيث �إجم�يل �ملع�مالت بعدد )1995(  مع�ملة بينم� ج�ءت �سنة   - 

2009م ب�ملرتبة �الأخرية بعدد )720( مع�ملة 

جدول )14( الجتاه العام لإجمايل عدد امللفات املتداولة بق�صم الركات

 خالل الفرة 2009 - 2013م

عدد  امللفات املتداولةال�صنوات

20091323

20101916

20111370

20121055

20131212

1375املتو�صط
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من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

�أظهر �الجت�ه �لع�م الإجم�يل �الإجر�ء�ت خالل �لفرتة 2009 - 2013م وجود �جت�ة عك�سي غري   - 

معنوي �أي هن�ك تن�ق�ص يف عدد �مللف�ت �ملتد�ولة ومبتو�سط ع�م خالل �خلم�ص �سنو�ت �ل�س�بقة 

قد بلغ )1375( ملف .

اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد امللفات املتداولة بق�صم الركات من خالل 

بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )15( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد امللفات املتداولة بق�صم الركات

 خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

201472512241696

201557012371904

201643212492066

201731912622206

201822012752330

45312492040متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
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�صكل )14( الإجتاه العام لعدد امللفات املتداولة بق�صم الركات 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �مللف�ت �ملتد�ولة بق�سم �لرتك�ت قد بلغ )1249( ملف،   - 

وبحد �أدنى )453( ملف وبحد �أعلى )2040( ملف .
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�صكل )15( اإجمايل عدد امللفات املتداولة املتوقعة بق�صم الركات 

خالل الفرة 2014 - 2018م
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خام�سًا : اأق�سام االإعالن :

�سنتن�ول يف �جلد�ول �لت�لية عدد �الأور�ق �لق�س�ئية �لو�ردة و�ملعلنة خالل فرتة �لدر��سة ون�سبة 

�ملعلن فيهم للو�رد لتو�سيح مدى �لزي�دة و�لنق�ص يف عدد �الأور�ق �لق�س�ئية من �سنة الأخرى وذلك 

ح�سب �لتف�سيل �لت�يل :

�لفرتة  خالل  �لعمل  نوع  ح�سب  �الإعالن  ب�أق�س�م  و�ملعلن  �لو�رد  الإجم�يل  �لعددي  �لتوزيع  �أ- 

2009 - 2013م.

�لفرتة  �ملح�فظ�ت خالل  �الإعالن ح�سب  ب�أق�س�م  و�ملعلن  �لو�رد  الإجم�يل  �لعددي  �لتوزيع  ب- 

2009 - 2013م.

�الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �لو�رد و�ملعلن ب�أق�س�م �الإعالن خالل �لفرتة 2009 - 2013م. ج- 

�لتوقع�ت �مل�ستقبلية الإجم�يل عدد �لو�رد و�ملعلن ب�أق�س�م �الإعالن خالل �لفرتة 2014 - 2018م. د- 

جدول )16( اجمايل عدد الوارد واملعلن باأق�صام الإعالن

 ح�صب نوع العمل خالل الفرة 2009 - 2013م

                       ال�صنوات 

  نوع العمل
اإلجمالي 20092010201120122013

 �الأحك�م �ملعلنة

)�لع�دي و�ل�سخ�سي(

936749531197425131261103115520786الوارد

88213918059423212850899939502697املعلن

96.5%96.9%97.9%96.7%96.3%94.2%الن�صبة

�إنذ�ر ر�سمي

223062024218030187182056599861الوارد

188601800015486165931738986328املعلن

86.4%84.6%88.6%85.9%88.9%84.6%الن�صبة

�إنذ�ر عر�ص

5434501347996078938030704الوارد

4980472344265703862128453املعلن

92.7%91.9%93.8%92.2%94.2%91.6%الن�صبة

�أو�مر منع �سفر

3090325670265422542117879126415الوارد

2891425019264482533416954122669املعلن

97.0%94.8%99.7%99.6%97.5%93.6%الن�صبة



37 الدراسة المكتبية التحليلية
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

                       ال�صنوات 

  نوع العمل
اإلجمالي 20092010201120122013

حم��سر �إيد�ع

2563282952512141344الوارد

2213092852381861239املعلن

92.2%86.9%94.8%96.6%94.2%86.3%الن�صبة

تب�ليغ ب�حل�سور

6664082292102071720الوارد

4613911801801621374املعلن

79.9%78.3%85.7%78.6%95.8%69.2%الن�صبة

�أور�ق خ�رجية

118413648763933864203الوارد

3693551911651361216املعلن

28.9%35.2%42.0%21.8%26.0%31.2%الن�صبة

الإجمـايل

154423148336148196182332151746785033الوارد

142018140602141248176721143387743976املعلن

94.8%94.5%96.9%95.3%94.8%92.0%الن�صبة

تابع جدول )16( اجمايل عدد الوارد واملعلن باأق�صام الإعالن

 ح�صب نوع العمل خالل الفرة 2009 - 2013م
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الدراسة المكتبية التحليلية38
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

جدول )17( اإجمايل عدد الوارد واملعلن باأق�صام الإعالن

ح�صب املحافظات خالل الفرة  2009 - 2013م

                  املحافظات        

  ال�صنوات
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2009

307974337024294271691003918754154423�لو�رد

240394218821022265911001918159142018�ملعلن

92.0%96.8%99.8%97.9%86.5%97.3%78.1%�لن�سبة

2010

29813418342707422805871218098148336�لو�رد

27612388982547322797871217110140602�ملعلن

94.8%94.5%100.0%100.0%94.1%93.0%92.6%�لن�سبة

2011

33538362243249620846861916473148196�لو�رد

31095329683186720826861915873141248�ملعلن

95.3%96.4%100.0%99.9%98.1%91.0%92.7%�لن�سبة

2012

37598418164867925644927619319182332�لو�رد

35975387654801925561927519126176721�ملعلن

96.9%99.0%100.0%99.7%98.6%92.7%95.7%�لن�سبة

2013

35463349263460621085916216504151746�لو�رد

32800312413306521039916216080143387�ملعلن

94.5%97.4%100.0%99.8%95.5%89.4%92.5%�لن�سبة

الإجمايل

1672091981701671491175494580889148785033الوارد

1515211840601594461168144578786348743976املعلن

94.8%96.9%100.0%99.4%95.4%92.9%90.6%الن�صبة



39 الدراسة المكتبية التحليلية
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

من اجلدول وال�صكل رقم )16( يت�صح ما يلي : 

بلغ �إجم�يل عدد �الأور�ق �لق�س�ئية �لو�ردة )785033( ورقة �أعلن منه� )743976( ورقة �أي بن�سبة   - 

94.8% من �إجم�يل �ملعلن للو�رد خالل �لفرتة 2009 - 2013 م  ومبتو�سط �سنوي قدره )157007( 
لالأور�ق �لق�س�ئية �لو�ردة ، وكذلك ومبتو�سط �سنوي قدره )148795( لالأور�ق �لق�س�ئية �ملعلنة  

وبتحليل هذه �الأرق�م خالل �سنو�ت �لدر��سة ح�سب �ملع�ملة وح�سب �ل�سنو�ت يتبني �الآتي :

1(   ح�صب نوع املعاملة :

بلغت ن�سبة �ملعلن للو�رد يف �أو�مر منع �ل�سفر 97.0%  خالل فرتة �لدر��سة ، حيث ك�ن �أكرثه�   - 

�رتف�ع� �سنتي 2012 و2011م بن�سبة 99.7% و 99.6% على �لرتتيب .

بينم� ج�ءت ن�سبة �ملعلن للو�رد يف �الأحك�م �ملعلنة  بن�سبة %96.5.  - 

يف حني ج�ءت ن�سبة �ملعلن للو�رد يف عدد �الأور�ق �خل�رجية يف �ملرتبة �الأخرية بن�سبة %28.9.  - 

2(   ح�صب ال�صنوات :

 2009 �لفرتة  خالل   %94.8 �لق�س�ئية  �الأور�ق  الإجم�يل  للو�رد  �ملعلن  �إجم�يل  ن�سبة  ج�ءت   - 

وبن�سبة  2011م  �سنة  ، ثم   %96.9 وبن�سبة  2012م  �سنة  �رتف�ع� يف  �أكرثه�  2013م وك�ن   -

95.3% ، يليه� �سنتي 2010 و2013م بن�سبة 94.8% و94.5% على �لرتتيب ، و�أخري�ً ج�ءت 
�سنة 2009م بن�سبة 92.0 % من �إجم�يل �ملعلن للو�رد.  
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الدراسة المكتبية التحليلية40
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

يت�صح من اجلدول و ال�صكل رقم )17( ما يلي :

�رتف�ع�  �أكرثه�  وك�ن  �ملح�فظ�ت  يف  �لق�س�ئية  �الأور�ق  الإجم�يل  للو�رد  �ملعلن  ن�سبة  �رتفعت   - 

يليه� حم�فظة  �لرتتيب،  على  و%99.4   %100.0 بن�سبة  و�جلهر�ء  �لكبري  مب�رك  حم�فظتي 

بن�سبة  حويل  حم�فظة  ثم   ،%95.4 بن�سبة  �الأحمدي  حم�فظة  ثم   %96.9 بن�سبة  �لفرو�نية 

92.9% ، و�أخري� ج�ءت حم�فظة �لع��سمة بن�سبة %90.6.

اجلدول )18( الجتاه العام لإجمايل عدد الأوراق املعلنة باأق�صام الإعالن

 خالل الفرة 2009 - 2013م

عدد الأوراق املعلنةال�صنوات

2009142018

2010140602

2011141248

2012176721

2013143387

148795املتو�صط

من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

تز�ي���د �إجم����يل ع���دد �الأور�ق �ملعلن���ه ب�أق�س����م �الإعالن من �سن���ة الأخرى مبتو�سط ع����م قد بلغ   - 

)148795( ورق���ة معلن���ة خ���الل �لف���رتة 2009 - 2013م، حيث �أظهر �الجت����ه �لع�م الإجم�يل 

�الأور�ق �ملعلنة خالل فرتة �لدر��سة وجود �جت�ه طردي غري معنوي.

143387

176721

141248140602142018
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�صكل )18( الإجتاه العام لإجمايل عدد الأوراق املعلنة باأق�صام الإعالن 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

جدول )19( الإجتاه العام لإجمايل عدد الأوراق الواردة باأق�صام الإعالن 

خالل الفرة 2009  –  2013م

عدد الأوراق الواردةال�صنوات

2009154423

2010148336

2011148196

2012182332

2013151746

157007املتو�صط

من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

تز�يد �إجم�يل عدد �الأور�ق �لو�ردة  ب�أق�س�م �الإعالن من �سنة الأخرى مبتو�سط ع�م خالل �خلم�ص   - 

�سنو�ت �ل�س�بقة قد بلغ )157007( ورقة و�ردة، حيث �أظهر �الجت�ه �لع�م الإجم�يل عدد �الأور�ق 

�لو�ردة خالل فرتة �لدر��سة وجود �جت�ة طردي غري معنوي.

151746

182332
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�صكل )19( الإجتاه العام لإجمايل عدد الأوراق الواردة باأق�صام الإعالن 

خالل الفرة 2009 - 2013م



الدراسة المكتبية التحليلية42
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد الأوراق املعلنة باأق�صام الإعالن من خالل 

بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )20( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الأوراق املعلنة باأق�صام الإعالن

 خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

2014116174169145222117

2015121671175240228809

2016127126181334235543

2017132539187429242318

2018137914193523249133

127085181334235584متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %

ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الأور�ق �ملعلنة ب�أق�س�م �الإعالن قد بلغ )181334( ورقة،   - 

وبحد �أدنى )127085( ورقة، وبحد �أعلى )235584( ورقة.

116174 121671 127126 132539 137914

169145 175240 181334 187429 193523

222117 228809 235543 242318 249133
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خالل الفرة 2014 - 2018م



43 الدراسة المكتبية التحليلية
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد الأوراق الواردة باأق�صام الإعالن من خالل 

بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )21( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الأوراق الواردة باأق�صام الإعالن

 خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

201494390204689314988

201599650211193322736

2016104822217697330572

2017109909224201338493

2018114913230705346496

104737217697330657متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %

ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

 )217697( بلغ   �الإعالن قد  ب�أق�س�م  �لو�ردة  �الأور�ق  �ملتوقع الإجم�يل عدد  �ل�سنوي  �ملتو�سط   - 

ورقة، وبحد �أدنى )104737( ورقة وبحد �أعلى )330657( ورقة.

1149131099091048229965094390

230705224201217697211193204689

346496338493330572322736314988
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�صكل )21( اإجمايل عدد الأوراق الواردة املتوقعة باأق�صام الإعالن

خالل الفرة 2014 - 2018م



الدراسة المكتبية التحليلية44
حول إجنازات اإلدارة العامة للتنفيذ

�ساد�سا : اأق�سام التنفيذ ال�سخ�سي :

يخت����ص ق�سم �لتنفي���ذ �ل�سخ�سي ب�لقي�م ب�لتنفيذ �لع�دي و�جل���ربي لالأحك�م �ل�س�درة يف م�س�ئل 

�الأحو�ل �ل�سخ�سية، و�سنتن�ول يف �جلد�ول �لت�لية م� يلي :

�أ - �لتوزي���ع �لع���ددي الإجم����يل �الإجر�ء�ت بق�س���م �لتنفيذ �ل�سخ�سي ح�سب ن���وع �لعمل خالل �لفرتة  

2009 - 2013م.

ب - �لتوزي���ع �لع���ددي الإجم�يل �الإجر�ء�ت بق�سم �لتنفي���ذ �ل�سخ�سي ح�سب �ملح�فظ�ت خالل �لفرتة 

2009 - 2013م .

ج - �الجت������ه �لع������م الإجم���يل ع��دد �الإج������ر�ء�ت بق�س����م �لتنفي��ذ �ل�سخ�س�����ي خ���الل �لفت��رة 

2009 - 2013م.

د- �لتوقع������ت �مل�ستقبلي�����ة الإجم���يل ع�����دد �الإج���ر�ء�ت بق�س���م �لتنفي�����ذ �ل�سخ�س��ي خ��الل �لفت��رة 

2014 - 2018م.

اأمـــــــا فيما يتعلق بالإجراءت املالية فلم تتطـــــــرق الدرا�صة اإليها  يف كل من اإجراءات ا�صتالم �صيك ، 

�صند �صرف ، اإي�صال وا�صتمارة توريد و ا�صتمارة اعتماد �صرف .

جدول )22( اجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م

                    ال�صنوات
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6.36047%4932540063296592698230235تكليف ب�حل�سور

حم�سر حجز تنفيذي مب�

للمدين لدى �لغري )�لبنوك(
29884526592976424511023%2.32205

حم�سر بتعديل �خل�سم 

�لذي يتم من �ملرتب
1635173720602339227810049%2.12010

1.21111%5466911158152516345554حم�سر رفع حجز

حم�سر حجز تنفيذي ب�سورة 

دوريه )�ملرتب(
2465243927612649251012824%2.72565

1.51435%120013031485156116257174طلب حجز و�سبط �سي�رة
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                    ال�صنوات
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0.7699%6096537106908333495طلب �سبط �سي�رة

1.0945%691802833111812834727طلب رفع حجز تنفيذي عن �سي�رة

1.21175%99510941156134812825875حم�سر تن�زل

10.610184%70151156711228107551035750922حم�سر �ثب�ت ح�لة

0.9862%7158089189329374310حم�سر روؤية حم�سون

1.21116%87810411141132311965579حم�سر ��ستالم نفقة خ�رج �الإد�رة

0.6589%4305846627025682946�طلب حجز تنفيذي

9.18712%3588516311852116761128143560طلب حجز مب� للمدين لدى �لغري

1.41299%120712711253135914056495طل����ب حب���ص مدين

2.12003%1941208519832109189710015طلب �ح�س�ر مدين

0.9891%8439858799218264454جتديد طلب �ح�س�ر مدين

1.61577%112313941315176722867885رفع طلب �ح�س�ر مدين

3.23084%2121363132422927350015421�طلب حتويل ملف لق�سم

1.11008%33621281163417625042�طلب رفع حجز

19.418603%170942094518422180011855393015�سه�دة ملن يهمه �الأمر

2.01878%97145981153158710829391ملف�ت مت تنفيذه�

27.025827%2244925618262772837426415129133��إجر�ء�ت �خرى

100.095825%7374995016100757104865104737479124الإجمايل

-0.1%4.1%6.0%28.8%-ن�صبة التغري

21.8%21.9%21.0%19.8%15.4%ن�صبة الإجناز

تابع جدول )22( اجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي ح�صب نوع العمل 

خالل الفرة 2009 - 2013م
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من اجلدول وال�صكل رقم )22(  يت�صح ما يلي :

بلغ �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�لق�سم خالل فرتة �لدر��سة )479124( مع�ملة وميكن توزيع هذه   - 

�الإجر�ء�ت ح�سب :

1(  نوع العمل :
�إج���ر�ء�ت  �سه�دة ملن يهمه �الأم��ر يف �ملرتبة �الأوىل من حيث عدد �الإج���ر�ء�ت فقد بلغت  ج���ءت    - 

)93015( مع�ملة وبن�سبة 19.4% من �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت، يليه� �إجر�ء�ت حم�سر �إثب�ت ح�لة 

و�إجر�ء�ت طلب حجز مب� للمدين لدى �لغري حيث بلغت ن�سبتهم� 10.6% و9.1% على �لرتتيب.

بينم� �سكلت �إجر�ء�ت طلب حجز تنفيذي �أقل �الإجر�ء�ت عدد�ً حيث بلغت ن�سبته� 0.6% ، كذلك   - 

مع�ملتي طلب �سبط �سي�رة وحم�سر روؤية حم�سون بن�سب 0.7% و0.9% على �لرتتيب .

2(   ال�صنوات :
نالحظ من �جلدول رقم )22( �أن هن�ك تز�يد يف عدد �الإجر�ء�ت خالل �لفرتة 2009 – 2012م   - 

ثم �نخف��سه� يف ع�م 2013م �نخف��س�ً ب�سيط�ً مق�رنة ب�لع�م �ل�س�بق وبن�سبة %0.1.

بلغت ن�سبة �لتغري 28.8% يف ع�م 2010م بزي�دة قدره� )21267( �إجر�ء عن ع�م 2009م وهي   - 

�الأعلى م� بني �ل�سنو�ت ، تليه� �سنة 2011م  بن�سبة تغري بلغت 6.0% ، ثم �سنة 2012م  بن�سبة 

تغري بلغت %4.1.

بن�سبة  عدد�ً  �الأعلى  وهي  مع�ملة   )104865( بلغ  �الإج��ر�ء�ت  من  عدد  2012م  �سنة  �سجلت   - 

21.9% من �إجم�يل �الإجر�ء�ت خالل فرتة �لدر��سة .
بن�سبة  بينم� ج�ءت �سنة 2009م بعدد من �الإجر�ء�ت بلغ )73749( مع�ملة وهي �الأقل عدد�ً   - 

15.4% من �إجم�يل �الإجر�ء�ت خالل فرتة �لدر��سة .
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جدول )23( اإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي

ح�صب املحافظات خالل الفرة 2009 – 2013م

                املحافظات

  ال�صنوات
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2009195591178014232822210771918573749

20103014715285167149404131231034395016

2011292571802216643100731543811324100757

2012277332178517112104711588511879104865

2013250041783716070101122066915045104737

1317008470980771482827588657776479124الإجمايل

100.0%12.1%15.8%10.1%16.9%17.7%27.5%ن�صبة الإجناز

من اجلدول وال�صكل رقم )23(  يت�صح ما يلي :

ج�ء ترتيب �ملح�فظ�ت تن�زلي�ً من حيث عدد �الإجر�ء�ت حيث ج�ءت �إج�ر�ء�ت حم��فظة �لع��سم�ة   - 

�أعاله� حي�ث بل�غ ع�دده� )131700( مع�مل�ة  خالل �لفرتة 2009 - 2013م  وبن�سبة %27.5، 

تليه� �إجر�ء�ت حم�فظتي حويل و�لفرو�نية  بن�سبة 17.7% و16.9% على �لرتتيب ، ثم �إجر�ء�ت 

حم�فظة �الأحمدي  بن�سبة 15.8% فمح�فظة مب�رك �لكبري بن�سبة %12.1.

يف حني ج�ءت �إجر�ء�ت حم�فظة �جلهر�ء �الأقل عدد�ً وبن�سبة 10.1% خالل فرتة �لدر��سة.  - 
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جدول )24( الجتاه العام لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي

خالل الفرة 2009 - 2013م

عدد الإجراءاتال�صنوات

200973749

201095016

2011100757

2012104865

2013104737

95825املتو�صط

من اجلدول وال�صكل ال�صابقني يت�صح ما يلي :

خ�الل  �إج�ر�ء   )95825( �ل�سخ��سي  �لتنفي�ذ  ب�أق�س�م  �الإج�ر�ء�ت  لعدد  �ل�سن�وي  �ملت�و�سط  بل�غ   - 

�لف��رتة 2009 - 2013م ، حيث �أظهر �الإجت�ه �لع�م الإجر�ء�ت ق�سم �لتنفيذ �ل�سخ�سي وجود 

�جت�ه ع�م طردي غري معنوي ، مم� يدل على �أن هن�ك تز�يد يف عدد �الإجر�ء�ت �سنوي�ً .
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اجلدول التايل يو�صح التوقع امل�صتقبلي لإجمايل عدد الإجراءات بق�صم التنفيذ ال�صخ�صي من 

خالل بيانات ال�صنوات املا�صية والتنبوؤ مبا هو متوقع خالل الفرة 2014 - 2018م.

جدول )25( التوقعات امل�صتقبلية لإجمايل عدد الإجراءات باأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي

 خالل الفرة 2014 - 2018م

اأعلىمتوقعاأدنىال�صنوات

201482739112484142229

201578165120231162297

201676458127978179498

201776235135725195215

201876960143472209983

78111127978177844متو�صط الفرة

*   اأدنى : احلد الأدنى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %
*   اأعلى: احلد الأعلى للعدد املتوقع بدرجة ثقة 95 %

 ي�صري اجلدول وال�صكل ال�صابقني اإىل اأن : 

�ملتو�س���ط �ل�سن���وي �ملتوق���ع الإجم�يل ع���دد �الإجر�ء�ت ب�أق�س����م �لتنفي���ذ �ل�سخ�سي قد بلغ   - 

)127978( �إج���ر�ء، وبح���د �أدن���ى )78111( �إجر�ء وبحد �أعل���ى )177844( �إجر�ء خالل 

�لفرتة 2014 – 2018م وهذه �لتوقع�ت موثوق به� بدرجة %95 . 
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 خالل الفرة 2014 - 2018م
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اخلال�سة والنتائج

بعد �الإطالع على �لبي�ن�ت �لتي ت�سمنته� �جلد�ول �لو�ردة ب�لدر��سة ومعرفة معظم �الجر�ء�ت �ملنجزة 

ب����الإد�رة �لع�م���ة للتنفيذ يف دولة �لكويت خ���الل �لفرتة 2009 – 2013م ، و�لتوق���ع �مل�ستقبلي لعدد 

�الجر�ء�ت �لتي قد تو�جه �الإد�رة خالل �خلم�ص �سنو�ت �لق�دمة يت�سح م� يلي :

اأولً  : اأق�صام التنفيذ :

بل���غ �إجم�يل عدد �الإج���ر�ء�ت لالأق�س�م �ملختلفة ب����الإد�رة )9372588( �إج���ر�ء خالل �لفرتة  	• 
2009 – 2013م  مبتو�س���ط �سنوي بلغ )1874518( �إجر�ء وهذه �الإجر�ء�ت قد تز�يدت خالل 
�خلم����ص �سنو�ت �ل�س�بقة وه���ذ�  يعد طبيعي نتيجة لتز�يد �أعد�د �ل�سك�ن و�لظروف �الجتم�عية 

�ملحيطة ب�الأ�سر.

ت�س���كل �إج���ر�ء�ت طلب حجز تنفيذي مب� للمدين لدى �لغ���ري �لعدد �الأكرب من �إجم�يل �الإجر�ءت  	• 
حيث بلغت ن�سبته� 14.5% ومبتو�سط بلغ )271047( �إجر�ء.

�سجلت حم�فظة �لع��سمة �لعدد �الأكرب من حيث عدد �الجر�ء�ت بن�سبة �إجن�ز بلغت 24.7% من  	• 
�إجم�يل �الإجر�ء�ت ب�ملح�فظ�ت.

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �لتنفيذ بلغ )3567370( �إجر�ء، وبحد  	• 
�أدنى )1622770( �إجر�ء وبحد �أعلى )5511980( �إجر�ء خالل �لفرتة 2014 – 2018م.

 ثانيًا : اأق�صام منع ال�صفر:

بل���غ �إجم����يل عدد �الإجر�ء�ت لالأق�س����م �ملختلفة ب�الإد�رة ع���دد )889781( �إجر�ء خالل �لفرتة  	• 
2009 – 2013م ومبتو�س���ط �سن���وي بل���غ )177956( �إجر�ء وق���د ك�ن يف تز�يد خالل �خلم�ص 

�سنو�ت �ل�س�بقة وب�نخف��ص ب�سيط يف ع�م 2013م.

ت�س���كل �إجر�ء�ت �أمر من���ع �سفر �لعدد �الأكرب من �جم�يل �الإجر�ء�ت حيث بلغت ن�سبته� %38.2  	• 
من �الإجم�يل.
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�سجل فرع �ملط�ر �أعلى ن�سبة �جن�ز عن ب�قي �لفروع بن�سبة بلغت 32.7 % وذلك لعمله على مد�ر  	• 

24 �س�عة.

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع  الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م منع �ل�سفر قد بلغ )282104(  	• 

�إج���ر�ء ، وبح���د �أدنى )163359( �إج���ر�ء وبحد �أعل���ى )400848( �إجر�ء خالل �لفرتة 

2014 – 2018م.

 ثالثًا : اأق�صام الإيجارات :

بلغ �إجم�يل عدد �الإجر�ء�ت �ملختلفة الأق�س�م �الإيج�ر�ت )857640( �إجر�ء خالل فرتة �لدر��سة  	• 

ومبتو�سط �سنوي قدره )171528( �إجر�ء .

ت�س���كل �إجر�ء�ت ق�سم �الإيج����ر�ت ل�سنة 2013م �لعدد �الأكرب من حي���ث �الإجم�يل خالل �لفرتة   	• 

2009 – 2013م  حيث بلغ عدده� )208391( �إجر�ء وبن�سبة 24.3% من �إجم�يل �الإجر�ء�ت 

خالل �سنو�ت �لدر��سة.

�سه���دت حم�فظة ح���ويل �لعدد �الأكرب من �الإجر�ء�ت �ملنجزة ب���ني جميع �ملح�فظ�ت خالل فرتة  	• 

�لدر��سة وبن�سبة  %37.2 .

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الإجر�ء�ت ب�أق�س�م �الإيج�ر�ت قد بلغ )233164( �إجر�ء،  	• 

وبحد �أدنى )90729( �إجر�ء وبحد �أعلى )375599( �إجر�ء .

   رابعًا : ق�صم الركات :

تن�ق����ص �إجم����يل عدد �مللف�ت �ملتد�ول���ة بق�سم �لرتك�ت من �سنة الأخرى خ���الل �خلم�ص �سنو�ت  	• 

�ل�س�بقة ومبتو�سط ع�م  بلغ )1375( ملف.

�ملتو�س���ط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �مللف�ت �ملتد�ول���ة بق�سم �لرتك�ت قد بلغ )1249( ملف،  	• 

وبحد �أدنى )453( ملف وبحد �أعلى )2040(  ملف .
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  خام�صًا : اأق�صام الإعالن :

بل���غ �إجم����يل عدد �الأور�ق �لق�س�ئية �لو�ردة )785033( ورقة �أعلن منه� عدد )743976( ورقة  	• 

�أي بن�سب���ة 94.8% من �إجم����يل �لو�رد خالل �لفرتة 2009 – 2013م  و مبتو�سط �سنوي قدره 

)157007( ل���الأور�ق �لق�س�ئي���ة �ل���و�ردة ، وكذل���ك مبتو�سط �سنوي ق���دره )148795( لالأور�ق 

�لق�س�ئية �ملعلنة.

�رتفعت ن�سبة �ملعلن للو�رد من �الأور�ق �لق�س�ئية يف �ملح�فظ�ت وك�ن �أكرثه� �رتف�ع� حم�فظتي  	• 

مب�رك �لكبري و�جلهر�ء  بن�سبة 100.0% و99.4% على �لرتتيب.

�ملتو�سط �ل�سنوي �ملتوقع الإجم�يل عدد �الأور�ق �لق�س�ئية �ملعلنة بق�سم �الإعالن قد بلغ )181334(  	• 

ورقة، وبحد �أدنى )127085( ورقة، وبحد �أعلى )235584( ورقة.

�ملتو�س���ط �ل�سن���وي �ملتوق���ع الإجم����يل ع���دد �الأور�ق �لق�س�ئي���ة �ل���و�ردة بق�سم �الإع���الن قد بلغ  	• 

)217697( ورقة ، وبحد �أدنى )104737( ورقة وبحد �أعلى )330657(  ورقة.

�صاد�صًا : اأق�صام التنفيذ ال�صخ�صي :

بل���غ �إجم����يل ع���دد �الإج���ر�ء�ت ب�أق�س����م �لتنفي���ذ �ل�سخ�س���ي )479124( �إج���ر�ء خ���الل فرتة  	• 

�لدر��سة.

�رتفع���ت عدد �الإجر�ء�ت مبح�فظة �لع��سمة حي�ث بل�غ ع�دده� )131700( �إجر�ء خالل �لفرتة    	•

2009 – 2013م  وبن�سبة %27.5.

�ملتو�س���ط �ل�سن���وي �ملتوقع الإجم�يل ع���دد �الإجر�ء�ت ب�أق�س����م �لتنفي���ذ �ل�سخ�سي قد بلغ  	• 

)127978( �إج���ر�ء ، وبحد �أدنى )78111( �إجر�ء وبح���د �أعلى )177844( �إجر�ء خالل 

�لفرتة 2014 – 2018م .
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