دليل أسماء الشركات والمكاتب االستشارية التي تقدمت للهيئة وأبدت استعدادها إلعداد الدراسات بجدوى المشاريع الصناعية
مالحظة هامة  :يحق الصحاب العالقة تقديم دراسة الجدوى شخصيا وليسوا ملزمين بتقديم الدراسات عن طريق المكاتب االستشارية حيث ان المكاتب مسجلة بالهيئة فقط وليست معتمدة كما ان الهيئة العامة للصناعة تخلي
مسؤوليتها عن اي خطأ يصدر من قبل المكاتب االستشارية  ،علما بأن القائمة مسجلة بحسب الترتيب االبجدي  ،اخر تحديث من قبل قسم تقييم الجدوى بتاريخ 2020/12/23
اسم الشركة

نوع الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص

تلفون

فاكس

مكتب اكسل لالستشارات املالية واالقتصادية

استشارات اقتصادية ومالية

2023/4/8

94451430
66671722

22634162

حولي  -قطعة  - 125مبنى  - 33مكتب  - 7الدور الثالث

شركة االنماء الكويتية العربية لالستشارات
االقتصادية واالدارية

استشارات ادارية و اقتصادية
وكمبيوتر

2023/7/20

66645973
9992416

22417116

القبلة -قطعة  -6مبنى  -15مجمع عبدالرحمن محمد البحر-
مكتب9

شركة اسنشن لالستشارات املحاسبية واالقتصادية
وفتح معاهد التدريب االهلية

استشارات محاسبية
و اقتصادية وفتح معاهد
التدريب االهلية
استشارات اقتصادية وادارية

2023/9/16

97543102
22455168
22455169

-

شرق – قطعة – 4شارع جابر املبارك – برج نوف – الدور 10
– مكتب 1

2022/2/14

96626663

22454828

شرق -قطعة  -7مبنى - 44الدور - 20مكتب رقم 1

شركة بروفورمانس انك كويت لالستشارات

استشارات اقتصادية وادارية
وتسويقية

2023/7/16

شركة بروتيفتي ممبر فيرم الكويت

استشارات اقتتصادية
وادارية وصناعية
استشارات اقتصادية وبيئية
ومالية

2022/5/2

22497035
22497036
94020809
22426444
65558563

22497037

شرق -قطعة - 5شارع جابر املبارك -برج الشروق -الدور 2

2401555

2021/2/19

22625082
60606708

شرق – قطعة  – 5شارع خالد بن الوليد  -مبنى  – 16شركة
العقارات املتحدة
حولي – شارع تونس – مجمع بورسلي – الدور االول – مكتب

شركة بيالرز لالستشارات االدارية واالقتصادية

شركة االبداع الفض ي لالستشارات

----------

عناوين المراسالت
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دليل أسماء الشركات والمكاتب االستشارية التي تقدمت للهيئة وأبدت استعدادها إلعداد الدراسات بجدوى المشاريع الصناعية
مالحظة هامة  :يحق الصحاب العالقة تقديم دراسة الجدوى شخصيا وليسوا ملزمين بتقديم الدراسات عن طريق المكاتب االستشارية حيث ان المكاتب مسجلة بالهيئة فقط وليست معتمدة كما ان الهيئة العامة للصناعة تخلي
مسؤوليتها عن اي خطأ يصدر من قبل المكاتب االستشارية  ،علما بأن القائمة مسجلة بحسب الترتيب االبجدي  ،اخر تحديث من قبل قسم تقييم الجدوى بتاريخ 2020/12/23
اسم الشركة

نوع الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص

تلفون

فاكس

استشارات اقتصادية وادارية
ومالية وصناعية
استشارات ادارية و اقتصادية

2022/7/25

66660291
1887799

22942651

2022/2/12

شركة الخبرات الدولية لالستشارات

استشارات اقتصادية
وصناعية وادارية ولغوية

2023/1/25

97211299
22626244
22494742
99083682

22626250

شرق – قطعة  – 7مبنى  – 24شركة التجارة واالستثمار–
الدور  – 19مكتب 1
حولي -برج الصقران -مكتب 10/9

22422124

مكتب سمارت جروب لحاضنات االعمال

استشارات االقتصادية
والفنية والتنفيذيه

2021/3/29

66966250
94449917

-

ص ب 4473:حولي رب ب 32073 :الكويت
القبلة -قطعة  -13شارع محمد ثنيان الغانم -مبنى  -5بناية
الخليج العربي -الدور رقم - 4مكتب 23
الجهراء الصناعية  -قطعه  -1قسيمة  -17مبنى شركة النقل
العام – الدور االول

شركة دليلك االقتصادي لالستشارات االدارية
واالقتصادية

استشارات اقتصادية وادارية

2021/10/18

99800908
97883548
22450459

22419930

شرق -شارع احمد الجابر -برج التمدين –الدورالثالث-

شركة دار الحلول االستشارات الصناعية

استشارات صناعية
و اقتصادية وادارية وبيئية

2022/5/20

22281523
66191199

22281524

شركة بيكر تلي لالستشارات
شركة التميز واالبداع لالستشارات االقتصادية

عناوين المراسالت

بجانب بنك الدوحة ومؤسسة التقدم العلمي
www.dalelak.com.kw
info@dalelak.com.kw

حولي – قطعة  – 7شارع تونس – مجمع الرفاعي – الدور
السادس – مكتب 14

دليل أسماء الشركات والمكاتب االستشارية التي تقدمت للهيئة وأبدت استعدادها إلعداد الدراسات بجدوى المشاريع الصناعية

مالحظة هامة  :يحق الصحاب العالقة تقديم دراسة الجدوى شخصيا وليسوا ملزمين بتقديم الدراسات عن طريق المكاتب االستشارية حيث ان المكاتب مسجلة بالهيئة فقط وليست معتمدة كما ان الهيئة العامة للصناعة تخلي
مسؤوليتها عن اي خطأ يصدر من قبل المكاتب االستشارية  ،علما بأ ن القائمة مسجلة بحسب الترتيب االبجدي  ،اخر تحديث من قبل قسم تقييم الجدوى بتاريخ 2020/12/23
اسم الشركة

نوع الترخيص

تاريخ انتهاء الترخيص

تلفون

فاكس

شركة ديلويت لالستشارات

استشارات اقتصادية وادارية

2022/10/4

شركة الداو للمشاريع البيئية

استشارات اقتصادية وادارية

2022/9/17

22408844
99714539
97581553
22943245

22408855

شرق – قطعة  – 5مبنى  – 80الدور التاسع – مكتب 2

22943248

شركة العزيزي لالستشارات االقتصادية

استشارات اقتصادية

2022/7/29

94746404

-------

شركة عبدهللا املرزوق لالستشارات

استشارات ادارية و اقتصادية
وصناعية
استشارات اقتصادية -ادارية
صناعية – كمبيوتر -امنية-مالية
استشارات اقتصادية
وتسويقية

2023/12/11

9779100

-----

2022/10/17

22467851

22467853

شرق – قطعة  – 5مبنى د – 1شركة اثنين وعشرون -الدور 48
– مكتب 9
حولي – شارع بن خلدون – مجمع اسامة سنتر
Ezzayman317@gmail.com
حولي – قطعة  – 003شارع  -86قسيمة  – 018528مبنى
حمود االستاذ  -محل 00019
ص ب  2611 :الصفاة – ر ب 13122 :الكويت

2022/7/21

22287000
99400374

22287444

شرق -شارع عبدالعزيز الصقر -برج الحمرا  -الدور 25

2022/12/8

94187933
50067016

-

شركة الفوز لالستشارات االقتصادية واالدارية

مكتب كي بي ام جي لالستشارات
شركة كومكس تان لالستشارات االقتصادية

استشارات اقتصادية

عناوين المراسالت

القبلة – قطعة  – 12شارع فهد السالم –بجوارمسجد املال-
مجمع الراشد – الدور الثالث  -مكتب 5
Mohamedfathi222111@gmail.com
Comexconsulting55@gmail.com

دليل أسماء الشركات والمكاتب االستشارية التي تقدمت للهيئة وأبدت استعدادها إلعداد الدراسات بجدوى المشاريع الصناعية

مالحظة هامة  :يحق الصحاب العالقة تقديم دراسة الجدوى شخصيا وليسوا ملزمين بتقديم الدراسات عن طريق المكاتب االستشارية حيث ان المكاتب مسجلة بالهيئة فقط وليست معتمدة كما ان الهيئة العامة للصناعة تخلي
مسؤوليتها عن اي خطأ يصدر من قبل المكاتب االستشارية  ،علما بأن القائمة مسجلة بحسب الترتيب االبجدي  ،اخر تحديث من قبل قسم تقييم الجدوى بتاريخ 2020/12/23

شركة املهندس الصناعي لالستشارات الصناعية

استشارات صناعية وادارة
مشاريع

تاريخ انتهاء الترخيص

تلفون

فاكس

2022/5/7

شركة منصة إلدارة ومتابعة املشاريع

ادارة ومتابعة املشاريع

2022/5/12

22428404
26930004
99526140
55577542
51029006

22428403

حولي -شارع بن خلدون -مجمع سهاري -امليز انين رقم 1
www.ieconsultings.com

اسم الشركة

نوع الترخيص

22455847

شركة وليد احمد السندي العاملية

استشارات صناعية – بيئية
– زراعية – ادارية

2024/11/2

القبلة – شارع عبدهللا املبارك – قطعة  – 9مبنى  – 6برج
اشبيليه – الدور الثالث – بجانب محكمة االسرة
القبله –قطعة  - 014شارع فهد السالم – برج النصار –
الدور  1م .

99018545

-

عناوين المراسالت

