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:قطاع الشركات: أوال  

 

 : الشركات المساهمة .1

مساااهمة  ةلشاارك ةرخصاا( 2)الااوزارة عاادد منحاات 

تملك أساهم شاركات مسااهمة  :تعمل في مجالمقفلة 

كويتية أو أجنبية وكيالك تملك أساهم أو حصاص فاي 

شركات يات مساوولية محادودة كويتياة أو أجنبياة او 

وعيها وادارتهاا األشتراك في تأسس هيه الشركات بن

و انشاااء وتأساايس   واقراضااها وكفالتهااا لاادي ال ياار

 كماااا .وإدارة الكلياااات الجامعياااة والجامعاااات االهلياااة

مسااهمة ال اتشاركالفارع رخص أل( 4) عددأصدرت 

   مكتب إلدارة فرع الشركة مقفلة في مجالال

 

 

 

 

مختباار لفحااص   النظااارات الطبيااة والشمسااية  الصاايرفة

  .بحاث البيوةالتربة والمساحة وا

 

 :شركات األشخاص. 2

 إجماالي غبلا فقد الصادرة األشخاص لشركات بالنسبة أما

( 621)  الصاااادرة سااايةالروي الشاااركات تاااراخيص عااادد

 لشاركات ةرخصا (611) منهاا الشاهر هايا خاالل رخصاة

  تضاـامنية لشركات رخص( 6)  محدودة مسؤولية  يات

 بلاااغ حاااي  فاااي  بسااايطة توصاااية لشاااركات رخاااص( 3)و

 ويلااك  رخصاة( 127) الصاادرة الشااركات أفارع جمااليإ

.2117 فبرايااااااااااااااااااااااااار رشاااااااااااااااااااااااااه خاااااااااااااااااااااااااالل

 

 2116 فبراير مقارنة بشهر2117 فبراير شهر تراخيص شركات األشخاص خالل

 نوع الشركة

 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرويسية

 2116 فبراير 2117 فبراير 2116 فبراير 2117 فبراير

 141 173 444 611 يات مسؤولية محدودة

 12 11 11 6 تضامنية

 7 13 2 3 توصية بسيطة

 161 127 463 621 اإلجمالي

 

 

  
 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانيا  

 

حجم التاراخيص الصاادرة حساب القطااع .  1

 :ياالقتصاد

 

بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 

فااي  ا  خيصااتر (421)وافقات الااوزارة علاا  إصادارها 

 فااي خيصرتاا (14)منهااا   مختلفااة اقتصاااديةأنشااطة 

 ملحاااوظ  تصاااعد ويالحاااظ  المعااادات واالليااات قطاااع

مقارناااة مااا  نفاااس ويلاااك بال% 133 بحاااوالي قااادري

 قطاااع فااي اترخيصاا( 31) الماضاايالشااهر ماا  العااام 

 يقااادر ملحاااوظ بتصااااعد  خااادمات األعماااال التجارياااة

هر م  نة م  نفس الشويلك بالمقار% 131بحوالي 

االثااااث  قطااااع فاااي خيصاااا  تر( 31). العاااام الماضاااي

بحاااوالي يقااادر   ملحاااوظبإرتفااااع ويلاااك   واألجهااازة

 خيصاتار (7) .2116 فبرايارمقارنة بشاهر  63%

بإنخفااااض ويلاااك   ماااواد ومعااادات البنااااء قطااااع فاااي

رنااة باانفس الشااهر مقا% 36 حااواليبيقاادر  ملمااوس

( 45) هاااايا باالضاااااف  إلاااا  .يـعام الماضااااـماااا  الاااا

ويلااك   المنسااوجات والكماليااات قطاااع فااي صخيتاار

ويلااااك % 31بحااااوالي  يقاااادر ملمااااوس بانخفاااااض

هايا  . نة ما  نفاس الشاهر ما  العاام الماضايبالمقار

الوجباااات  قطااااع فااايخيص تااار( 46)باالضااااف  إلااا  

ويلاك % 22بحاوالي  يقادر ويلك بانخفاض  ال ياوية

 . نة م  نفس الشهر م  العام الماضيبالمقار

 

 :خيص الصادرة حسب األنشطةحجم الترا.  2

 

  ـــخالل الشهر إل ا  ترخيص( 421)تم تصنيف الـ      

  بجانب تـصنيـفا   (11) تـدة بل ـعدي اقتصاديةأنشطة 

 .أنشطة أخرى تعير تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها

 

 

 

 

 

بنسابة  (وتجاارة عاماة  مطعام) يلنشاطحظا  كانت أبرزها 

 مايليه .لة التراخيصم  جم لكل منهما %5حوالي ب تقدر

وصااالو    الهواتااف  مقاااوالت عامااة للمباااني) خيصاتاار

ما   لكال مانهم %4بنسبة تقدر بحوالي  (لتجميل السيدات

  مأكوالت خفيفاة كل م  خيصاتر ميليه .جملة التراخيص

  اسااتيراد وتصاادير ووكياال بالعمولااة  الهاادايا والكماليااات

بنساابة  تخياطااة مالبااس للساايداو  جلااب العمالااة المنزليااة

 ميلايه. ما  جملاة التاراخيص لكل مانهم %3تقدر بحوالي 

ما   %2بنسابة تقادر بحاوالي  المالبس الجااهزة خيصتر

وباااقي التااراخيص ألنشااطة أخاارى تعااير .جملااة التااراخيص

ماااا  إجماااااالي % 63تصاااانيفها بل ااااات نساااابتها حاااااوالي 

 .التراخيص

 

حجم التراخيص الصادرة حساب التوزيا  .  3

 :(المحافظات)الج رافي 

 

المركز األول حيث بل ات  العاصمةتبوأت محافظة     

 %.27 حاوالي نسبة ما حصدت م  جملة التاراخيص

المركاااز الثااااني  حياااث حصااادت حاااولية تليهااا محافظااا

. خيصماا  إجمااالي التاارا %25بنساابة تقاادر بحااوالي 

بنسابة قادرت  الفروانية محافظةوبالمركز الثالث تأتي 

 مركز الرابا وبال .م  جملة التراخيص %21حوالي ب

م  % 21بنسبة تقدر بحوالي  األحمديتأتي محافظة 

 الجهااراءحااي  تااأتي محافظااة فااي . جملااة التااراخيص

% 7بنساابة تقاادر بحااوالي  الخااامس واألخيااربااالمركز 

فبرايااار ويلاااك خاااالل شاااهر . مااا  جملاااة التاااراخيص

2117.
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االقتصادية القطاعات حسب الفردية التجارية التراخيص أعداد  
2116 فبراير بشهر مقارنة 2117فبراير شهر خالل  

االقتصاديالقطاع  م 2117 فبراير  2116 فبراير  )%(الت ير    

 (22) 64 46 الوجبات ال ياوية 1

 2 24 26 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 (31) 64 45 المنسوجات والكماليات 3

 63 12 31 األثاث واألجهزة 4

 (25) 2 6 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألم  والسالمة و 6  4 5 (21) 

 133 6 14 المعدات واآلليات 7

 (36) 11 7 مواد ومعدات البناء 2

 61 21 32 المقاوالت 2

 131 13 31 خدمات األعمال التجارية 11

 (17) 75 62 التسويق والصيرفة والفنادق 11

 33 3 4   والحرفية المه  االستشارية 12

ل الحرفية خدمات األعما 13  12 16 12 

 5 21 21 اإلصالحات لألعمال الحرفية 14

 3 72 74 الحرف البسيطة 15

 421 421 اإلجمالي
           - 
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2117 فبراير شهر خالل األنشطة ألهم الصادرة الفردية التجارية الرخص عدد  

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 22 مطعم 1

خفيفة مأكوالت 2  11 3 

 2 11 المالبس الجاهزة 3

 3 11 الهدايا والكماليات 4

 4 15 مقاوالت عامة للمباني 5

 5 21 تجارة عامة 6

 3 11 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 7

 4 16 الهواتف 2

 3 11 جلب العمالة المنزلية 2

 3 12 خياطة مالبس للسيدات 11

 4 16 صالو  لتجميل السيدات 11

 63 265 أنشطة اخرى 12

 111 421 اإلجمالي
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 2117 فبرايرهر ش خالل والمحافظات قتصاديةاإل القطاعات حسب الصادرة الفردية التجارية التراخيص عدادإ

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 5 12 3 11 11 الوجبات ال ياوية  1
46 

حيوانية والنباتيةالمنتجات ال 2  3 4 11 6 2 26 

 45 2 7 5 12 12 المنسوجات والكماليات 3

 31 3 2 11 11 6 األثاث واألجهزة 4

 6 1 1 1 2 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألم  والسالمة و 6  - 1 - 2 1 4 

 14 - 2 - - 12 المعدات واآلليات 7

 7 - 1 3 1 2 مواد ومعدات البناء 2

مقاوالتال 2  7 11 6 6 2 32 

 31 2 4 2 11 5 خدمات األعمال التجارية 11

 62 2 7 15 13 25 التسويق والصيرفة والفنادق 11

والحرفية االستشاريةالمه   12  2 2 - - - 4 

 12 - 4 3 7 5 خدمات االعمال الحرفية 13

 21 3 2 4 1 5 اإلصالحات لألعمال الحرفية 14

 74 5 17 12 21 13 الحرف البسيطة 15

2117 فبراير اإلجمالي( 1)   115 115 22 25 22 421 

2116فبراير ي اإلجمال (2)   22 132 21 65 32 421 

(%)نسبة الت ير               
17 (24) 11 31 (22) - 
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 العاالم موزعة عل  الدول العربية وبقية دول  ك.مليو  د 2.7 حوالي 2117 فبراير بل ت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      

بقياة دول العاالم حاوالي  نسابة وبل ات  %66 حاواليبتقادر ك محققة نسبة .د مليو  6.4 حوالي حيث كا  نصيب الصادرات للدول العربية

هر بالنساابة لصااادرات الشاا %27 بحااواليبنساابة تقاادر  انخفاااض يالحااظ حاادوثو. ك.د مليااو  3.3 بحااوالي صااادرات تقاادرمحققااة % 34

 بماا يقاارب يقادر الشاهرلصاادرات انخفااض واضا   بالنسبة للمقارنة بنفس الشهر م  العام الماضي فقاد حادثو  لصادرات الشهر الماضي

45%. 

 

 

 الدول العالم لدول المنشأ كويتيةال الصادرات: ثانيا                    لمجموعة المنشأ الكويتية لصادراتا: أوال

 :األخرى                                                            :العربية

 

 احتلاات فقااد األخاارى العااالم لاادول الصااادرات إلاا  بالنساابة أمااا

 قيماااة بل ااات حياااث إليهاااا المصااادر العاااالم دول مقدماااة إيطالياااا

 حاااوالي تقااادر بنسااابة ك.د ملياااو  1.7 يقاااارب ماااا صاااادراتها

 واحتلت. األخرى مالعال  دول إل  الصادرات إجمالي م % 51

 ك.د ألاف 547 بحاوالي تقادر بصاادرات الثانياة المرتباة تركيا

 تــاــواحتل.الصاادرات إجماالي ما % 17 يحوالب تقدر بنسبة

 مااا هاصااادرات جملااة  بل اات   حيااث الثالثااة المرتبااة البرت ااال

 إجمالي م % 12 حواليب تقدر بنسبة  ك.د ألف 411 يقارب

 العااالم دول صااادرات بقيااة اوأماا .العااالم دول إلاا  الصااادرات

 ماا  كاال علاا  موزعااة كاناات فقااد الشااهر هاايا خااالل األخاارى

 سااااااااااوليفينيا كينيا قبرص  فرنسااااااااااا اليونا   أسبانيا بلجيكا

 .وليبيريا  أمريكاالنكاي سيرروسياإيرا  تنزانيا 

 

 األخاارى العااالم دول بقيااة لصااادرات انخفاااض حاادوث ويالحااظ

 بينماا  %13 بنسابة يالماضا للشهر بالنسبة الشهر هيا خالل

 األخارى الادول لبقياة الشاهر لصادرات موسمل نخفاضا حدث

 بحوالي يقدر الماضي العام م  الشهر نفس لصادرات بالنسبة

 باولي :الشاهر هايا خاالل المصادرة الماواد أهام وكانت%. 31

 منتجاتالساتيل  ماادة ما  صهاريجفارغة  كرتو  علبإثيلي  

 .اهزةج مالبسايروسول  منتجاتكيماوية 

 

 بحاوالي تقدر صادرات محققة الدول هيه مقدمة العراق احتلت

 إجماااالي مااا % 52حاااوالي بتقااادر  بنسااابة ك.د ملياااو  3.3

 األرد  إلاا  الصااادرات تليهااا. العربيااة الاادول إلاا  الصااادرات

 ماااب تقاادر صااادراتها جملااة كاناات حيااث% 15 نساابة محققااة

 حياث زاوارالج الثالثاة المرتبة في امتليه. ك.د مليو  1 يقارب

 ماا يقاااربتقادر ب بصاادرات% 11 بحااوالي تقادر نسابة حققات

 بل ااات حياااث مصااار الرابعاااة المرتباااة وفاااي. ك.د ألاااف 711

%. 2 بحاوالي تقدر بنسبة ك.د ألف 611 يقارب ما صادراتها

 فقد 2117 فبراير شهر خالل العربية الدول صادرات بقية أما

  لبنااااااااااا  اليم  ماااااااااا  كاااااااااال علاااااااااا  موزعااااااااااة كاناااااااااات

 . وفلسطي  السودا  تونس الم رب

 

 دولللا الشاهر هايا لصاادرات ملموس انخفاض حدوث ويالحظ

  %33 نسابةب يقدر الماضي الشهر لصادرات بالنسبة العربية

 العربياة للادول الشاهر لصاادرات ملحاوظ نخفااضا حادث بينما

 م  الشهر نفس بصادرات مقارنة %51قدرت بحوالي نسبة ب

 ولالااد إلاا  المصاادرة المااواد أهاام كاناات حيااث .الماضااي العااام

 ليااافأو أصااواف ورقيااة  أكياااس :الشااهر هاايا خااالل العربيااة

 ماوادبروبلي   عازلاة بولي ماواد  بالساتيكية عبوات زجاجية 

 منتجااااااااااااتإثيلي   بوليبالساااااااااااتيكية  حبيباتبالساااااااااااتيكية 

 قشاااااور  كاوياااااة  صاااااوداهيدروكلوريك حاااااامض زيوتألبا  

.حلوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات توفي
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المنشأ لكويتيةا 2117 فبراير شهر صادرات  

2116 فبرايرو 2117يناير بشهري مقارنة  

ك    .قرب ألف دالقيمة أل  

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2117 فبراير  

 قيمة صادرات

2117يناير  

 قيمة صادرات

2116 فبراير  

 12235 2525 6426 الدول العربية 1

 4712 3212 3311 بقية دول العالم 2

 17637 13413 2737 جملة الصادرات

111=  2117الرقم القياسي لعام   111 132 121 
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 الكويتية المنشأ مقارنة 2117 فبراير صادرات شهر

العربية الدول لمجموعة 2116 رفبرايو 2117 ريناي بشهر  

ك.قرب ألف دالقيمة أل                                                                                                      

 الدول المصدرة إليها م
 قيمة صادرات

2117 فبراير  

 قيمة صادرات

2117 يناير  

 قيمة الصادرات

2116 رفبراي  

 5253 422 564 مصر 1

 23 23 62 اليم  2

 200 332 432 لبنا  3

 211 313 27 الم رب 4

 62 134 212 تونس 5

 1171 272 262 األرد  6

بيالي 7   -1 16 

 4722 6236 3337 العراق 8

 122 17 66 السودا  9

 311 313 672 الجزاور 10

 3 7 6 فلسطي  11

 

 

 

 

 

اإلجمالي              6426 2525 12235 

111=  2117الرقم القياسي لعام   111 142 211 
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 2117 رفبراي رهش خالل خرىاأل العالم لدول المنشأ الكويتية الصادرات قيمة    

ك.القيمة ألقرب ألف د الدول المصدر إليها م )%(النسبة    

 16.5 547 تركيا 1

 51.3 1665 إيطاليا 2

 4.7 157 أسبانيا 3

 3.5 115 بلجيكا 4

 11.2 325 البرت ال 5

 1.2 25 اليونا  6

 3.4 114 فرنسا 7

 2.1 62 قبرص 2

 1.2 5 كينيا 2

 1.2 41 سوليفينيا 11

 1.3 2 تنزانيا 11

 1.4 13 ايرا  12

 2.2 73 سيريالنكا 13

 2.3 76 أمريكا 14

 1.2 2 ليبيريا 15

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي

(2117ر فبراي)   
3311 111 

 اإلجمالي للشهر السابق م  نفـس العام

(2117 يناير ) 
3212 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر م  العام السابق 

(2116 فبراير)  
4712 - 
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  2117فبراير خالل شهر حسب أهم المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 م

الدول 

 المصدر

 إليها

دد ع

الشهادات 

 الصادرة

 أهم المنتجات الكويتية الصادر

 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية

( ك.د ) 

 26 لبنا  1
عبوات بالستيكية –ة أصواف وألياف زجاجي  -أكياس ورقية   

431612 

 21 مصر 2
مواد بالستيكية – بولي بروبلي  –مواد عازلة   

564172 

 4 الم رب 3
بولي إثيلي  –حبيبات بالستيكية   

26255 

 213 األرد  4
بولي إثيلي  –حبيبات بالستيكية   

262367 

 12 تونس 5
بولي إثيلي  –حبيبات بالستيكية   

212251 

 127 العراق 6
حامض هيدروكلوريك –زيوت  –ت ألبا  منتجا  

3336726 

بولي إثيلي  –حبيبات بالستيكية  11 الجزاور 7  677512 

 62273 أصواف وألياف زجاجية 13 اليم  2

 2 السودا  2
توفي -صودا كاوية قشور   

65534 

 1 فلسطي  11
 حلويات

6121 

 6425552  426 اإلجمالي
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   2117فبراير شهر خالل المنتجات أهم حسب األخرى العالم لدول رةالصاد المنشأ شهادات
 

 م
 الدول المصدر

 إليها

       عدد

   الشهادات 

 الصادرة

 أهم المنتجات الكويتية الصادر لها

 شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية

 (ك.د)

 546512 بولي إثيلي  26 تركيا 1

 114511 علب كرتو  فارغة 4 فرنسا 2

 157135 بولي إثيلي  3 ياأسبان 3

 114616 بولي إثيلي  5 بلجيكا 4

 1665515 بولي إثيلي  11 إيطاليا 5

 41222 بولي إثيلي  3 سولوفينيا  6

 24555 بولي إثيلي  2 اليونا  7

 76121 صهاريج م  مادة الستيل 1 أمريكا 2

 67275 بولي إثيلي  1 قبرص  2

 324625 بولي إثيلي  3 البرت ال 11

 7276 منتجات كيماوية 1 ليبيريا 11

 72612 منتجات كيماوية 3 سيريالنكا 12

 2115 منتجات إيروسول 1  تنزانيا 13

 251 مالبس جاهزة 1 روسيا 14

 13161 بولي اثيلي  1 ايرا  15

 5424 منتجات إيروسول 1 كينيا 16

 

 

 

 

 

 

 3310831  66 اإلجمالي
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 767 عاااددها فكاااا  ديااادهاتج تااام التاااي التاااراخيص مااااأ

 خاالل ا  خيصاتر 264 لمقابا ويلاك الشاهر  خالل ا  خيصتر

 يقاادر نخفاااضبإ ويلااك الماضااي  العااام ماا  فبراياار شااهر

 256 دارـإصاا علاا  الااوزارة وافقاات وقااد .%11 بحاوالي

 بارتفااع ويلاك  2117 فبراير شهر خالل ا  مؤقت خيصا  تر

 العااام ماا  الشااهر نفااس ماا  مقارنااة% 27 حااواليب قاادر

 .ماضيال

 

 

 

 

 

 أعاااداد فاااي ملحاااوظ ارتفااااع 2117 فبرايااار شاااهر شاااهد

 (المؤقتة المجددة  الجديدة ) الصادرة االستيراد تراخيص

  2117 ينااير شاهر خالل صدر بما مقارنة %52 بنسبة

 كمااا .خيصااا  تر 1626 التااراخيص هاايه جملااة بل اات وقااد

 سابق عماا االساتيراد لتاراخيص جادا   طفياف ارتفااع حدث

 نصاايب وكااا  .الماضااي العااام ماا  الشااهر لاانفس إصااداره

 تقاادر بنساابة ا  خيصااتر 231 مااةالعا االسااتيراد تااراخيص

 فكاااا  المؤقااات االساااتيراد تاااراخيص أماااا  %42 يحاااوال

 تااااراخيص أعااااداد بل اااات كمااااا .ا  ترخيصاااا 256 عااااددها

  رالشاااه خاااالل ا  خيصاااتر 63 الجديااادة العاماااة االساااتيراد

  يـاـاضـمـال فبرايار اللــاخ ا  صـرخياـت 142 لـمقابا كـويل

.%56 واليبح قدري ملحوظ بإنخفاض  

  2116 فبراير شهر م  بالمقارنة2117 فبراير لشهر المؤقت االستيراد تراخيص

2116 فبراير  2117 فبراير البيا  م )%(الت ير    

1 
 بضاعة

322 325 21 

2 
 مالبس عسكرية

- - - 

3 
(ويةنس)مواد كيماوية   

125 71 164 

4 
خصلبو  

2 2 - 

5 
تصوير ملونة آالت  

2 2 - 

6 
 إتحاد الجمعيات

 - - -

7 
 جمعيات

- 1 - 

8 
 شركة شيفرو  العربية

- - - 

9 
 شركة الزيوت العربية

 - - -

10 
 سيارات

272 276 1 

 
 اإلجمالي

256 676 27 
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فبراير شهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

إلي  ونسبتها 2116 فبراير شهر م  مقارنة 2117  

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديدها جديدة

 تجار أفراد

2117 فبراير  32 126 235 

2116 فبراير  32 233 271 

%الت ير   3 (16) (13) 

م.م.شركات ي  

2117 فبراير  1 45 46 

2116 فبراير  4 512 425 

%الت ير   (75) (21) (22) 

 شركات تضامنية

2117 فبراير  5 36 41 

2116 فبراير  4 51 54 

%الت ير   25 (22) (24) 

   شركات توصية بسيطة

2117 فبراير  11 412 412 

2116 فبراير  4 32 43 

%الت ير   151 242 274 

 شركات مساهمة

2117 فبراير  2 21 22 

2116 فبراير  22 34 126 

%الت ير   (21) 132 (22) 

 اإلجمالي

2117 فبراير  63 767 231 

2116 رفبراي  142 264 1116 

%الت ير   (56) (11) (17) 
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 17بحااوالي  يقاادر المااواد ما  للعديااد دعمااا   الااوزارة قادمت    
 خااالل صاارف  تاام  ك.د( 16246176) كويتيااا دينااارا مليااو 
 تقااادر بنساابة دعماا  رتفاا ا قااد يكااو  وباايلك  2117 يناااير

  . علي السابق الشهر ع  %21 واليحب

 طرياق عا  تصارف التي األساسية المواد مجموعة حظيت    
 مليو  2 بحوالي يقدر دعم عل  الشهر لهيا التموينية البطاقة

 إلياا  المشااار الاادعم إجمااالي ماا % 44 حااوالي ونساابتها  ك.د
 .آنفا

 بااودرة حليااب  بشاااور أرز علاا  المجموعااة هاايه وتشاامل    
 قد ن أ ويالحظ. دجاجالو طماطم ال معجو  نباتي  زيت عادي 

 مقارنااة% 55 حااواليب تقاادر ملحوظااة بنساابة دعمهااا رتفاا ا
 .الماضي ديسمبر بشهر

 وحليااب م ااييات دعاام المجموعااة هاايه إلاا  ضاايفأ إيا لكاا     
 جملة صلتل الدعم إجمالي م % 3 حوالي تقدر بنسبة األطفال
 الادعم إجماالي ما % 42 حوالي الدقيق مطاح  لشركة الدعم

 .2117 يناير خالل المنصرف

 شااركة إلاا  السااابقة المااواد دعاام قيمااة صاارف تاام وقااد هاايا    
 تهااااجمل قااادرت والتاااي  الكويتياااة والمخاااابز الااادقيق مطااااح 
 ملحوظاة نسبةب السابقة القيمة رتفعتا ك .د مليو  2 بحوالي
 .الماضي الشهر في  صرف تم ما ع % 51 حواليب تقدر

 بنساابة  ك.د ألااف 651 حااوالي اإلساامنت دعاام قيمااة بل اات   
 حااادوث ويالحاااظ. الااادعم إجماااالي مااا % 4 بحاااوالي قااادرت
 .%7 حوالي بلغ الماضي الشهر ع  دعم ل انخفاض

 آالف 5 حاوالي الشاهر هايا خالل الجيري الطابوق دعم بلغ  
 .الشااهر دعاام إجمااالي ماا  تاايكر ال تكاااد ضااويلة بنساابة ك .د

 الماضاي الشاهر عا  لدعما  واضا  انخفااض حدوث ويالحظ
 %.41 يحوال بلغ

 3 حاوالي الشاهر خالل الوزارة قدمت  اليي الحديد دعم بلغ   
 دعاام ماا % 17 حااوالي تقاادر نساابة يمثاال وهااو ك .د مليااو 
% 15 بحااوالي نساابت  تقاادر ارتفاااع حاادوث ويالحااظ. الشااهر
 .الماضي الشهر م  مقارنة

 حاوالي الشاهر هايا خالل العازل األبيض الطابوق دعم غبلو   
 دعام إجماالي ما  %3 حاوالي قادرت وبنسبة  ك.د ألف 512
 مقارنااة %2 حااواليب يقاادر نخفاااضا حاادوث ويالحااظ .الشااهر
 .الماضي بالشهر

نسااابت    وكانااات ك.د ملياااو  1بلاااغ دعااام التكيياااف حاااوالي    
 يقادر نخفااضاويالحظ حدوث . م  إجمالي الدعم% 6حوالي 
 .مقارنة بالشهر الماضي% 21بحوالي 

ك خااالل الشااهر .ليااو  دم 3وبلااغ دعاام الخرسااانة حااوالي     
 .م  إجماالي دعام الشاهر% 17الحالي  بنسبة قدرت بحوالي 

عا   %11قادرت بحاوالي  دعم  بنسبة ارتف  وبيلك يكو  قد
 .الشهر الماضي

 522 حاوالي دعما  بلاغ فقد اإلسمنتي للطابوق بالنسبة أما   
 .الشاهر دعام إجمالي م % 3 بحوالي قدرت بنسبة ك .د فلأ

 بالشاهر مقارناة% 17 بحاوالي يقادر فاضنخا حدوث ويالحظ
 .الماضي

 بنساابة ك .د ألااف 21 حااوالي الصااحية األطقاام دعاام وبلااغ   
 .الشاهر لهايا الادعم إجماالي ما % 1.1 بحوالي قدرت طفيفة

 مقارنااة% 36 بحااوالي يقاادر ملمااوس ارتفاااع حاادوث ويالحااظ
 .الماضي بالشهر

 ك .د ألاف 21 حاوالي بلغ فقد الكهرباوية األسالك دعم أما   
 الشاااهر دعااام إجماااالي مااا % 1.1 بحاااوالي نسااابت  وقااادرت
% 37 بحوالي يقدر ملموس انخفاض حدوث ويالحظ .الحالي
 .الماضي بالشهر مقارنة

 تقدر بنسبة ك .د ألف 22 والبورسال  السيراميك دعم بلغ   
 ويالحااظ .الحااالي الشااهر دعاام إجمااالي ماا % 1.1 بحااوالي
 مقارنااة% 111 بحااوالي يقاادر جاادا ملحااوظ ارتفاااع حاادوث
 .الماضي بالشهر

 بنسابة ك .د ألاف 337 حاوالي الخارجية التكسية دعم بلغ   
 حادوث ويالحاظ .الشاهر دعام إجمالي م % 2 بحوالي قدرت
  .الماضي هربالش مقارنة% 12بحوالي  نسبت  قدرت ارتفاع

 452كيس أسمنت إل   ألف 711حوالي هيا وقد تم صرف    
 317طاا  ماا  الحديااد إلاا   11262باإلضااافة إلاا   .يدأ  مسااتف
 312عاازل إلا  البايض األطاابوق الكما تام صارف   ي مستفيد
  وتام ا  مساتفيد 42وصارف الطاابوق الجياري إلا    دي مستفي

  وصااارف ي دمساااتفي 317 صااارف الطاااابوق اإلسااامنتي إلااا 
وكااا  صاارف هاايه   مسااتفيدي  317الخرسااانة الجاااهزة إلاا  

 .2117 يناير المواد خالل شهر

 177 بلااغ فقااد المركازي التكييااف ماا  المساتفيدي  دعااد أماا   
 الصاااحية  األطقااام ماا  المساااتفيدي  لعاادد وبالنسااابة  ا  دمسااتفي

 7 بلااااغ فقااااد الكهرباااااء أسااااالكو  والبورسااااال  ساااايراميكال
 الخشاانة  األصاابا  ماا  ا  مسااتفيد 731و  ماانهم لكاال مساتفيدي 

.2117 يناااااااااااااااااااااااااااااااير خااااااااااااااااااااااااااااااالل ويلااااااااااااااااااااااااااااااك
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7102 ايرين رـــشه خالل المنصرفة الدعم مبالغ  

التعبوةوأالزنة  المادة  
الكميات المنصرف عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار فلس

:شركة مطاح  الدقيق والمخابز الكويتية( 1   

 

 

 

 

 

 

المواد األساسية :أوال    

بشاور أرز  4243421 - 13111111 كيلو جرام  

 - - - كيلو جرام سكر

 - - - كيلو جرام عدس

ة عاديحليب بودر علبة 6كرتو  عبوة    112442 122 1542251 

علبة 6كرتو  عبوة  زيت نباتي  1117142 411 261116 

 127541 721 122311.651 كرتو  معجو  الطماطم

 745112 271 2752164 كيلو جرام الدجاج 

 7521121 152 - - إجمالي دعم المواد األساسية

:م ييات وحليب األطفال: ثانيا     

سيريالك -24x411  1650 150 31038 1بوة كرتو  ع  

QI 2-سيميالك أدفانس     222 311 35664 

QI 3- 116215 551 2265     سيميالك غي 

جولد 26حليب إس -4     1111 621 33147 

حليب بروميل  -5     1211 141 36161 

(1)نا   -6     1100 680 16531 

(2)نا   -7     1500 200 22543 

ي  بلص غ -2     3531 133 111672 

(3)نا   -2     1900 900 21243 

بروجرس جولد  -11     2411 361 63622 

(1)إبتاميل  -11      - - - 

(2)إبتاميل  -12     - - - 

(1)بيبيالك  -13     - - - 
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(2)بيبيالك  -14     - - - 

بيدياشور -15     - - - 

(1)توتال كمفورت  -16     621 361 12214 

(2)توتال كمفورت  - 17    674 772 12211 

(3)توتال كمفورت  -12     747 425 21262 

 536721 421 - - إجمالي دعم حليب وم ييات األطفال

إجمالي الدعم المنصرف لشركة مطاح  الدقيق 

 والمخابز الكويتية
- - 642 2156211 

:شركة إسمنت الكويت( 2  

قروض العقاريةاسمنت اسود للمستفيدي  م  ال*  
كجم 51كيس زنة   677727 121 651625 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (3  

طابوق جيري للمستفيدي  م  القروض العقارية*   
 5174 242 2527.471 طـابـوقـــة

:شركة مطاح  الدقيق والمخابز الكويتية( 4  

 الحديد* 

 الطابوق األبيض العازل* 

 التكييف* 

 الخرسانة* 

 ابوق اإلسمنتيالط* 

 األطقم الصحية* 

 األسالك الكهرباوية* 

 السيراميك والبورسال * 

 التكسية الخارجية* 

 ط 

 متر مكعب

- 

 متر مكعب

 طـابـوقـــة

 مستفيد

 مستفيد

 مستفيد

 مستفيد

15523 

22621 

214 

144422 

3231111 

12 

12 

14 

411 

500 

-  

700 

720 

- 

- 

- 

- 

- 

2876908 

501900 

1069145 

2851008 

528192 

19950 

20160 

29400 

336840 

 16946176 624 - - 2117يناير  إجمالي الدعم المنصرف خالل شهر

 

 .احصاويات الدعم م  قبل الجهات الخارجية المختصة سوف يتم إدراج احصاويات الشهر السابق لتأخر نظرا*
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 2116 ينايرقارنة بشهر م 2117 ينايرخالل شهر  مبالغ الدعم المنصرفة حسب المجموعات الرويسية

             ك.القيمة ألقرب ألف د

2117يناير  البيا  2116يناير    
)%(الت ير   

 المواد األساسية
7521 3312 122 

األطفال م يياتو حليبال  537 542 (2) 

المواد اإلنشاويةا  * 2222 12362 (22) 

 4 16212 16246 إجمالي الدعم المنصرف

   الطابوق اإلسمنتينة  الخرساالعازل  التكييف   الطابوق األبيض  الجيري الطابوق  اإلسمنت    الحديدتشتمل عل*           

 .ألطقم الصحية  األسالك الكهرباوية  والسيراميك والبورسال ا

 

خالل المدعومة اإلنشاوية المواد م  المستفيدي   

  2117يناير  شهر

 الوحدة المادة

 2117يناير 

 الكمية       ي عدد المستفيد

 713172 452 كيس  أسمنت

 11262 317 ط  حديد

 21151 42 متر مرب  جيريطابوق 

 24331 312  متر مكعب أبيض عازلطابوق 

 3517111 317 طابوقة طابوق إسمنتي

 115541 317 كعبمتر م خرسانة جاهزة
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 المادة

 2117يناير 

 (ك.د)المبلغ  عدد المستفيدي 

 225111 177 ف المركزيالتكيي

 7111 7 األطقم الصحية

 14111 7 السيراميك والبورسال 

 11211 7 أسالك كهرباء

 524211 731 األصبا  الخشنة

 .تم إضافة بنود جديدة 2114م  شهر مايو ابتداء  *                        
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وهيه المؤشرات قد تكو  داللتها مباشرة عل  حالة . الوطني االقتصادالتي تعكس الحالة في هناك العديد م  المؤشرات التجارية       

  ولكا  فاي أحياا  كثيارة قاد تكاو  لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار انعكاساات أيضاا  التجارياة مثل مان  الارخص لالساتثمارات االقتصاد

. و العالماات والارخص التجارياة/ أوو الوكااالت التجارياة / جااري  أوألوضاع اقتصادية قاومة كما هو لمعامالت طلب تجديد للسجل الت

وهاي تتضام   الماضاـي ونوض  في هيه العجالة المعامالت السابقة التي تمت خالل الشهر م  مقارنة لها خالل نفس الشهر م  العام 

 :ألهمية إبرازها عل  الوج  التاليأنشطة عديدة م  ا

 :يالسجل التجار: أوال  

 حواليب يقدر رتفاعبا  ةمعامل 711 الشركات قيد بلغ -1
 .2116 فبراير رشه م  مقارنة% 23

 بانخفاض ة معامل 165 قيد فروع الشركات بلغ -2
 فبرايرشهر م   ةمقارن% 41 حواليبر يقدواض  
2116. 

  ةمعامل 524 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -3
 فبراير مقارنة بشهر %22حوالي بيقدر  رتفاعبا

2116. 

 2712عدد المستخرجات الرسمية وصل إل   -4
مقارنة بشهر % 17 يقدر بحوالي رتفاعبا  عاملةم

 .2116 فبراير

 واض  رتفاعبا  ةمعامل 32بل ت معامالت الره   -5
 .2116 فبراير بشهرمقارنة %41بحوال  يقدر 

 

 :العالمات التجارية: ثانيا  

 

 عرتفاابا  لاةمعام 225بلغ إيداع عالماة تجارياة  -1
 .2116 فبرايرمقارنة بشهر % 23يقدر بحوالي 

   ةلااااامعام 427عالماااااة تجارياااااة  فحاااااص بلاااااغ -2
مقارناااة  %52در بحاااوالي ـاااـقــيملحاااوظ  نخفااااضبا

 .2116 فبراير  بشهر

 معاملااة  171بلااغ إخطااار سااداد رسااوم اإلشااهار  -3
مقارناة بشاهر % 22يقدر بحولي  ملحوظ بانخفاض 
 .2116فبراير 

 

ماااة تجارياااة علاااي تساااجيل عالبلاااغ معارضاااة  -4
معاملاااااة بتصااااااعد ملحاااااوظ يقااااادر بحاااااوالي  21

 2116 فبرايرمقارنة بشهر % 111

    427بل ااات شاااهادة تساااجيل عالماااة تجاريااااة  -5
يقاااااادر بحااااااوالي ملحااااااوظ  نخفاااااااضبا  شااااااهادة

 .2116 فبراير شهرمقارنة ب% 54

 115عالمااااااااة تجاريااااااااة  تأشاااااااايرعل  بلااااااااغ -6
 يقاااااادر بحااااااوالي ملحااااااوظ نخفاااااااضبا  ةمعاملاااااا

 .2116 رايرفب مقارنة بشهر% 52

 125ة ـد عالمااااة تجاريااااـب تجديااااــااااغ طلـلااااب -7
% 22يقاااااااادر بحااااااااوالي  بانخفاااااااااض  ةـمعاملاااااااا

 .2116 فبرايرمقارنة بشهر 

 رتفااااعبامعاملاااة  23لاااغ طلاااب مساااتخرجات ب -2
مقارناااااة بشاااااهر % 53يقااااادر بحاااااوالي ملحاااااوظ 
 .2116 فبراير

لااام معاملاااة   233بلاااغ طلباااات أعاااداد النشااار  -2
 . 2117 فبرايرر شهال  يحدث اي ت ير خالل

 :الوكاالت التجارية: ثالثا  

  لةمعام 133بلغ طلب تسجيل وكالة تجارية  -1
مقارنة م  % 31حوالي بيقدر  ملموس نخفاضبا

  .2116 فبراير شهر

نخفاض با  ةمعامل 56وكالة تجارية  تجديدبلغ طلب  -2
 م  شهر مقارنة% 32يقدر بحوالي  ملموس 

 .2116فبراير

 نخفاضاب  التمعام 6ة تجارية وكالل تعديبلغ طلب  -3

 .2116 فبرايرشهر مقارنة م  % 14يقدر بحوالي 

تم الرد عل  كتب االستفسارات الواردة م  داخل  -4

يقدر بحوالي  نخفاضبا  ةمعامل 116الوزارة بعدد 

 .2116فبراير مقارنة م  شهر26%
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رشه خالل التجاري السجل قسم معامالت  

  2116 فبراير بشهرمقارنة  2117 فبراير

 م
2117 فبراير البيا  2116 فبراير  )%(الت ير       

 23 572 711 قيد شركات رويسي 1

 (41) 221 165 قيد شركات فروع 2

 22 465 524 تعديل شركات 3

4 
 17 2312 2712 مستخرجات

 41 27 32 ره  5

 15 3663 4221 إجمالي المعامالت
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لتجارية خالل شهرمعامالت قسم العالمات ا  
2116 فبراير مقارنة بشهر 2117 فبراير  

 م
2117 فبراير نوع المعاملة 2116 فبراير  )%(الت ير    

 23 752 225 إيداع عالمة تجارية 1

 (52) 1224 427 فحص عالمة تجارية 2

 (22) 241 171 إخطار سداد رسوم اإلشهار 3

4 
 111 11 21 معارضة عل  تسجيل عالمة تجارية

 (54) 221 427 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (52) 221 115 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 (22) 271 125 طلب تجديد عالمة تجارية 7

 53 15 23 طلب مستخرجات 2

عداد النشرأ 2  233 -  -

 (41) 4351 2525       اإلجمالي

         

 

 



 

 28 

 

2116 فبراير بشهر مقارنة 2117 فبرايرشهر خالل التجارية الوكاالت قسم معامالت  

 م
2117 رفبراي البيا   

2116 فبراير  
)%(الت ير    

 (31) 121 011 طلب تسجيل وكالة تجارية 1

 (32) 22 56 طلب تجديد وكالة تجارية 2

 (14) 7 6 طلب تعديل وكالة تجارية 3

4 
 - 2 - طلب إل اء وكالة تجارية

 - - 1 طلب بدل فاقد 5

ستفسارات الواردة م  داخل الوزارةالرد عل  كتب اال 6  116 143 (26) 

 (31) 431 312 اإلجمالي
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 بلغ عدد المعارض الداخلياة  وداخلية خارجية معارض في مشاركةوال الكويت بدولة المعارض دور وتنشيط تفعيل في الوزارة توج  ظل في      

  (لوازم العاولةمعرض )   ( الماسةمعرض )   (أباريل التجاري معـرض : ) معارض وهم( 2) 2117 فبرايرالتي شاركت بها الوزارة خالل شهر 

 . ( أزياء ولوازم نساويةمعرض )   و( العجاوبشباب قرية معرض  )  ( أزياء ومالبس نساويةمعرض )   ( بصمات كويتيةمعرض ) 

 

معارض )     : وهم معارض( 5) 2117 فبرايرية بمنطقة مشرف خالل شهر هيا وقد بلغ عدد المعارض المقامة عل  أرض المعارض الدول     

)   و( اإلسااتقالل اإلسااتهالكيمعاارض  )  ( التسااوق العااالميمعاارض  )  ( تعلاايم أبناؤنااا وصااحتهم مسااؤولية مشااتركةمعاارض )   ( 56اإلساتقالل 

 .(معرض البراق للخيل والفروسية 

 

 .2117إقامة أي معرض خالل فبراير  أما بالنسبة للمعارض الخارجية فلم يتم     

 

 

2116 فبراير شهر م  مقارنة 2117 فبرايرر شه خالل المقامة والخارجية الداخلية المعارض  

2117 فبراير البيا  م 2116 فبراير  )%(الت ير    

 - 1 - المعارض الخارجية 1

 111 4 2 المعارض الداخلية الخاصة 2

رض بمشرفالمعارض المقامة عل  أرض المعا 3  5 3 67 

 63 2 13 اإلجمالي
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 : قرارات المهمات الرسمية 

  اتلحضور اجتماع" مصر العربيةجمهورية "بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إلى  5/9بتاريخ ( 29)القرار الوزاري رقم 

 . مة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والمقرر عقده في مقر األمانه العا 22المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته الـ

  لحضور الجتماع " العربية مصرجمهورية "المهمة الرسمية إلى ببشأن التكليف  5/9بتاريخ ( 29)القرار الوزاري رقم

 . الثاني لفريق الخبراء والمختصين لحماية المستهلك، والمقرر عقده في مدينة القاهرة

  لحضور اجتماع " المملكة العربية السعودية"بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إلى  92/9بتاريخ ( 111)القرار الوزاري رقم

في مقر األمانة  هالجولة التاسعة من المفوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين، والمقرر عقد

 . العامة بالرياض

  لحضور الجتماع " ةيالمملكة العربية السعود"سمية إلى بشأن التكليف المهمة الر 92/9بتاريخ ( 111)القرار الوزاري رقم

لألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقده السادس واألربعين للجنة منظمة التجارة العالمية التابعة 

 . األمانة العامة بالرياض مقر في 

  جتماع الخاص إلللمشاركة في ا" واشنطن"ة الرسمية إلى بشأن التكليف بالمهم 92/9بتاريخ ( 191)القرار الوزاري رقم

 . بتقرير سهولة ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدولي، والمقرر عقده بمقر البنك الدولي في واشنطن دي سي

 

 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة   7-

 9211 فبراير شهر


