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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك ةرخصاا( 1)الااواارة عاادد منحاات 
ل الدعاياااة واإلعاااالن:والتاااع تعمااال زاااع مجاااالمرفلاااة 

 كمااا.تااأجير و بيااد معاادات التصااوير ل اإلنتاااا الفنااع
مسااامة ال اتشاركالزرع أل ةرخص( 1) عددأصدرت 

 .الصيرزة:مرفلة زع مجالال
  
 

 

 :شركات األشخاص. 2
       أمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زرااااد 

          غ إجماااااااااالع عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 550)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (535)الشاااااااهر منهاااااااا 
 لشاركات تأاـامنيةل رخاص( 9)ل مسؤولية محادودة

ل زاع حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة رخص( 6)و
ل رخصاااة( 177)إجمااالع أزاارع الشاااركات الصااادرة 

.2012 أكتاااااااااااااوبر رشاااااااااااااه خاااااااااااااالل ويلااااااااااااا 

 

 

 2012أكتوبر  شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2015 أكتوبر مرارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2015 أكتوبر 2012 أكتوبر 2015 أكتوبر 2012 أكتوبر

 127 142 121 515 يات مسؤولية محدودة

 14 11 15 1 تأامنية

 17 12 2 2 توصية بسيطة

 152 177 404 550 اإلجمالع
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسال الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
جارياااة الفردياااة التاااع بلاااغ عااادد التاااراخيص الت
زااع  اً خيصااتر (430)وازرات الااواارة علاا  إصاداراا 

زااع  خيصراتاا (9)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةأنشااطة 
 بحااوالع راادري بتصاااعد ملحااوظ  لالمعاادات وايليااات

مرارناة ماد نفاس الشاهر مان العاام ويل  بال% 125
 اإلصاااالحات لاعماااالزاااع  تااارخيص( 22)لالماأاااع
% 120بحاااوالع  يرااادر بتصااااعد ملحاااوظل الحرزياااة

. نة مد نفاس الشاهر مان العاام الماأاعويل  بالمرار
ويلا   لخادمات األعماال التجارياة زاع خيصاً تر( 15)

مرارناة بشاهر  %22بحاوالع يرادر   ملحوظبإرتفاع 
ماااواد ومعااادات زاااع خيص اتااار (2).2015 اكتاااوبر
رناة مرا% 27 حاوالعبيرادر  ضنخفاابإويل   لالبناء

زع  خيصتر( 11) .عـعام الماأـبنفس الشهر من ال
 ويلااا  بانخفااااض يرااادر ل خااادمات األعماااال الحرزياااة

ويل  بالمرارنة ماد نفاس الشاهر مان % 11بحوالع 
التسااوي  زااع قطاااع خيص تاار( 11)لالعااام الماأااع 

يراادر  بساايطلاا  بانخفاااض ويل والصاايرزة والفناااد 
ماااد نفاااس الشاااهر مااان العاااام مرارناااة % 4بحاااوالع 
 الماأـع

 

 :سل األنشطةحجم التراخيص الصادرة ح.  2
  ــاااـخاااالل الشاااهر إل اً ترخيصااا( 410)تااام تصاااني  الاااـ  

بجاناال  لاً فـصنيااـت (11) تـدة بلغااـعدياا اقتصاااديةأنشااطة 
 .عير تصنيفها لأآلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخرى ت

 
 

 
 بنسابة ترادر (تجاارة عاماة)لنشاط حظاً كانت أبرااا  
تاراخيص كال  يليه .من جملة التراخيص %7حوالع ب

اسااتيراد و تصاادير و وكياال بالعمولااة و  لمطعاام)ماان 
مان جملاة لكال مانهم % 5بنسبة تردر بحاوالع  (برالة

الهااااادايا )تاااااراخيص كااااال مااااان   ميلااااايه .التاااااراخيص
بنساابة تراادر  ( وصااالون لتجمياال الساايداتوالكماليااات 

 امايليه. من جملة التاراخيص لكل منهما %4بحوالع 
خيااط  لالهواتا لالمالباس الجااااة) كل مان تراخيص

غساايل ل مااأكوالت خفيفااةل بااس ساايدات واقمشااتهامال
بنسابة  (وكوي علاع البخاار و خيااط مالباس للسايدات

يلاايهم تاارخيص حالقااة  .لكاال ماانهم %1تراادر بحااوالع 
 من جملة التراخيص% 2بنسبة تردر بحوالع  للرجال

وباقع التراخيص ألنشطة أخرى تعاير تصانيفها بلغات 
 .من إجمالع التراخيص% 50نسبتها حوالع 

 

حجم التراخيص الصادرة حسال التواياد .  1
 :(المحازظات)الجغرازع 

 
المركااا األول حيااث بلغاات  حااولعتبااوأت محازظااة     

 %.22حاوالع نسبة ما حصدت مان جملاة التاراخيص
المركااا الثااانع  حيااث حصاادت العاصاامةة تليهااا محازظاا

. ماان إجمااالع التااراخيص %21بنساابة تراادر بحااوالع 
بنسابة قادرت  الفروانية وبالمركا الثالث تأتع محازظة

وياأتع باالمركا  .من جملاة التاراخيص% 11حوالع ب
% 12بنساابة تراادر بحااولع  االحمااديالرابااد محازظااة 

زااع حااين تااأتع محازظااة الجهااراء بااالمركا الخااامس  
         . مااان جملاااة التاااراخيص% 11بنساابة ترااادر بحاااوالع 

.2012 اكتاااااااااااااوبرويلااااااااااااا  خاااااااااااااالل شاااااااااااااهر 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 االقتصاديةراخيص التجارية الفردية حسل الرطاعات أعداد الت
 2015 اكتوبر مرارنة بشهر 2012اكتوبر خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2012 اكتوبر  2015 اكتوبر  )%(التغير    

 21 47 52 الوجبات الغيائية 1

 (4) 21 22 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 24 12 47 المنسوجات والكماليات 1

اث واألجهاةاألث 4  22 15 47 

 11 1 10 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواام اللاألمن والسالمة و 2  2 2 - 

 125 4 1 المعدات وايليات 7

 (27) 11 2 مواد ومعدات البناء 2

 2 22 22 المراوالت 1

 22 2 15 خدمات األعمال التجارية 10

 (4) 15 11 التسوي  والصيرزة والفناد  11

 - - -   والحرزية الستشاريةالمهن ا 12

 (11) 15 11 خدمات األعمال الحرزية  11

 120 10 22 اإلصالحات لاعمال الحرزية 14

 17 71 21 الحر  البسيطة 15

 15 174 410 اإلجمالع
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام
 2012 أكتوبر األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 20 مطعم 1

 1 11 المالبس الجاااة 2

 4 16 الهدايا والكماليات 1

 1 14 الهواتف 4

 5 21 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 5

 5 20 بقالة 6

 1 15 خياط مالبس سيدات واقمشتها 7

 1 11 مأكوالت خفيفة 2

 1 14 غسيل وكوي على البخار 1

 2 10 حالقة للرجال 10

جميل السيداتصالون لت 11  12 4 

 7 11 تجارة عامة 12

 1 12 خياط مالبس للسيدات 11

 50 217 أنشطة اخرى 14

 100 410 اإلجمالع
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسل الرطاعات
2012 أكتوبرهر والمحازظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالع الجهراء األحمدي الفروانية حولع العاصمة 

 52 1 2 1 21 11 الوجبات الغيائية  1

 22 1 1 5 7 4 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 47 4 2 2 12 17 المنسوجات والكماليات 1

 22 1 5 4 5 5 األثاث واألجهاة 4

 10 1 4 1 1 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواام اللاألمن والسالمة و 2  - 1 1 - - 2 

 1 1 2 - 2 4 المعدات وايليات 7

 2 1 - 1 1 1 مواد ومعدات البناء 2

 22 4 2 1 4 1 المراوالت 1

 15 1 2 1 5 4 خدمات األعمال التجارية 10

 11 1 10 21 22 21 التسوي  والصيرزة والفناد  11

والحرزية االستشاريةالمهن  12  - - - - - - 

 11 - 1 4 2 2 خدمات االعمال الحرزية 11

 22 2 4 1 2 11 اإلصالحات لاعمال الحرزية 14

 21 7 10 14 21 1 الحر  البسيطة 15

2012  أكتوبر اإلجمالع( 1)   11 120 21 71 41 410 

2015  أكتوبر ع اإلجمال (2)   71 104 12 51 42 174 

 15 7 41 (15) 15 12 (%)نسبة التغير             

 
 

 
 
 



 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  مواعاة علا  الادول العربياة وبرياة .ملياون د 12 حوالع 2012 أكتوبر جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهربلغت       
برياة  نسابة وبلغات ل%25 ترادر حاوالع  محررة نسابة .د مليون 8 حوالع حيث كان نصيل الصادرات للدول العربية العالملدول 

 %12 بنسبة ترادر بماا يراارلانخفاض  يالحظ حدوثو.  .د مليون 4رل بما يراتردر  محررة صادرات % 15دول العالم حوالع 
لصاادرات  ارتفاعبالنسبة للمرارنة بنفس الشهر من العام الماأع زرد حدث و للصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشهر الماأع

 .%21حوالع ب يردر الشهر
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: انياث                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: أوال
 :األخرى                                                            :العربية

 
 

أما بالنسبة إل  الصادرات لدول العالم األخرى زرد احتلات 
مردمة دول العاالم المصادر إليهاا حياث بلغات قيماة إيطاليا 

  بنساابة تراادر حااوالع .ون دملياا 1.2 حااوالعصااادراتها 
. ماان إجمااالع الصااادرات إلاا  دول العااالم األخاارى% 10

بصاادرات ترادر بماا يراارل المرتباة الثانياة  تركياواحتلت 
ماان إجمااالع % 17 عحااوالببنساابة تراادر   .د  الآ 701

المرتبااة الثالثااة حيااث بلغاات  بلجيكااات واحتلاا. الصااادرات
در   بنسااابة ترااا.دألااا   242حاااوالع ها جملاااة صاااادرات

              ماااااااان إجمااااااااالع الصااااااااادرات إلاااااااا  % 12حااااااااوالع ب
     وأمااااا بريااااة صااااادرات دول العااااالم األخاااارى .دول العااااالم

                   خاااااااالل اااااااايا الشاااااااهر زراااااااد كانااااااات مواعاااااااة علااااااا 
             ل اليونانلالمانيالالبرتغاللأسااااااااااااااابانيا كااااااااااااااال مااااااااااااااان
جنول لوليفينياسااااااااااااااااااااااااالكينيالقبرص لزرنساااااااااااااااااااااااااا

اكستانلتناانيالبولندالسااااااااااااااااااااااايريالنكا السويدلبلأزريريا
 .وبنغالدش

 
لصاااادرات برياااة دول  طفيااا انخفااااض  ويالحاااظ حااادوث 

 الماأاعللشاهر العالم األخرى خاالل اايا الشاهر بالنسابة 
لصااادرات  نخفاااضا حاادثمااا ك ل%5 حااوالع بنساابة تراادر

الشاااهر لبرياااة الااادول األخااارى بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 
وكانت أام  .%25ع حوالب يردر الشهر من العام الماأع

صااودا لبااولع إثيلين :الشااهر ياالمااواد المصاادرة خااالل ااا
 .تيسبراتلوايت يحلو لمنتجات ايروسول لقشور كاوية

 
 

 
تراادر الاادول محررااة صااادرات  مردمااة اااي  العاارا احتلاات 
مااان  %71 ترااادر حاااوالع  بنسااابة .دملياااون  5 بحاااوالع

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةإجمااالع الصااادرات إلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %11 حااااوالعمحررااااة  ردناأل لاااا إ

 زااااعا ماااتليه . .د ألااا  172بحااااوالع ترااادر  هاتصاااادرا
نساابة تراادر بحااوالع حيااث حرراات  الجاائاار ةالثالثاا تباةالمر
وزااااع  . .د ألاااا  510بحااااوالع تراااادر  بصااااادرات% 7

حيااث بلغاات صااادراتها حااوالع  المغاارلالمرتبااة الرابعااة 
ماااا برياااة أ%. 4  بنسااابة ترااادر بحاااوالع .ألااا  د 275

زرااد  2012 أكتااوبر صااادرات الاادول العربيااة خااالل شااهر
 كاناااااااااااااااات مواعااااااااااااااااة علاااااااااااااااا  كاااااااااااااااال ماااااااااااااااان

  .زلسطينلالسودان وتونسللبناناليمنلمصرل
 

لصااادرات ااايا الشااهر  طفياا  انخفاااض ويالحااظ حاادوث
يراادر دول العربيااة بالنساابة لصااادرات الشااهر الماأااع للاا
لصاااادرات  ملحااوظ تصاااعدحاادث  بينمااا ل%15حااوالع ب

 قااادرت بحاااوالع الأاااع نسااابة ب ول العربياااةالشاااهر للاااد
حيااث  .الماأاعمرارناة بصاادرات نفاس الشاهر مان العاام 

العربياة خاالل اايا ول كانت أاام الماواد المصادرة إلا  الاد
لياا  اجاجياةل عباوات أأكياس ورقيةل أصوا  و :الشهر

ماااااااااواد ماااااااااواد عاالاااااااااةلبولع بروبلينلل بالساااااااااتيكية
 يةلمنتجات ألباانلحبيبات بالستيك بولع إثيلينلبالستيكيةل
 لصااااودا كاويااااة قشااااورلايدروكلوري حااااامض  لايااااوت
.حلوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتلتوزع
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 الكويتية المنشأ 2012 أكتوبرصادرات شهر
 2015 أكتوبرو 2012 سبتمبر مرارنة بشهري

      .قرل أل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2012 أكتوبر  
 قيمة صادرات

2012 سبتمبر  
 قيمة صادرات

2015 أكتوبر  

 1720 1011 7215 الدول العربية 1

 5422 4152 4112 برية دول العالم 2

 1122 11111 11211 جملة الصادرات

100=  2012الرقم الرياسع لعام   100 111 72 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2012 أكتوبر صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2015 أكتوبر 2012 سبتمبر بشهر  

  .قرل أل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة إليها م
 قيمة صادرات

2012 أكتوبر  
 قيمة صادرات

2012 سبتمبر  
 قيمة الصادرات

2015 أكتوبر  

 175 411 212 مصر 1

 110 1 14 اليمن 2

 121 214 155 لبنان 1

 121 241 275 المغرل 4

 102 12 11 تونس 5

 111 171 172 األردن 2

 1421 2241 5422 العرا  7

 151 15 1 السودان 8

 417 211 510 الجاائر 9

 7 5 1 زلسطين 10

اإلجمالع              7215 1012 1720 

100 = 2012الرقم الرياسع لعام   100 117 42 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2012 أكتوبر رهلدول العالم األخرى خالل ش  

)%(النسبة   .الريمة ألقرل أل  د الدول المصدر إليها م  

 17.2 701 تركيا 1

 21.7 1225 إيطاليا 2

 4.0 124 أسبانيا 1

 15.7 242 بلجيكا 4

 2.2 121 البرتغال 5

 1.4 141 المانيا 2

 0.2 2 اليونان 7

 1.1 115 زرنسا 2

 12.0 412 اولندا 1

 2.1 25 قبرص 10

 0.1 11 كينيا 11

 0.2 25 سوليفينيا 12

 0.1 1 جنول أزريريا 11

 0.2 2 السويد 14

 0.2 1 باكستان 15

 0.2 1 تناانيا 12

 1.2 22 بولندا 17

 0.2 10 سيريالنكا 12

 0.1 5 بنغالدش 11

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اإلجمالع
(2012 أكتوبر)   

4112 100 

 اإلجمالع للشهر الساب  من نفـس العام
(2012 سبتمبر ) 

4157 - 

 اإلجمالع لنفس الشهر من العام الساب  
(2015 أكتوبر)  

5422 - 
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 2012أكتوبر ل شهرخال حسل أام المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 إليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 154532 عبوات بالستيكية –أصوا  وأليا  اجاجية   -أكياس ورقية  11 لبنان 1

 235855 مواد بالستيكية – بولع بروبلين –مواد عاالة  12 مصر 2

 275077 بولع إثيلين  11 المغرل 1

 976466 بولع إثيلين  –حبيبات بالستيكية  110 األردن 4

 12212 بولع إثيلين  –حبيبات بالستيكية  1 تونس 5

 5422217 حامض ايدروكلوري  –ايوت  –منتجات ألبان  22 العرا  2

بولع إثيلين  –حبيبات بالستيكية  11 الجاائر 7  510111 

 14215 أصوا  وأليا  اجاجية 4 اليمن 2

 1147 توزع -صودا كاوية قشور  2 السودان 1

 521 حلويات 1 زلسطين 10

 7695221  151 اإلجمالع
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   2012أكتوبر خالل شهرحسل أام المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى
 

 م
 الدول المصدر

 إليها

       ددع
   الشهادات 
 الصادرة

أام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 701021 بولع إثيلين 12 تركيا 1

 115111 بولع إثيلين 4 زرنسا  2

 121142 بولع إثيلين 7 أسبانيا 1

 242024 بولع إثيلين 14 بلجيكا  4

 1224202 بولع إثيلين 2 إيطاليا  5

 24511 بولع إثيلين 2 سلوزينيا 2

 2125 بولع إثيلين 1 اليونان 7

 412117 بولع إثيلين 5 اولندا 2

 24542 بولع إثيلين 2 قبرص 1

 2112 بولع إثيلين 1 السويد 10

 122241 بولع إثيلين 7 البرتغال 11

 25520 بولع إثيلين 4 بولندا 12

ع إثيلينبول 2 المانيا 11  141522 

 10172 صودا كاوية قشور 2 سيرالنكا 14

 1105 منتجات ايروسول 1 تناانيا 15

 4721 حلويات 1 بنغالدش 16

 11225 وايت سبريت 2 كينيا 17

 2752 وايت سبريت 1 جنول أزريريا 12

 1125 صودا كاوية قشور 1 باكستان 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجمالع
 

105 
 

4117712 
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 1047ما التراخيص التع تم تجدياداا زكاان عادداا أ
 اً خيصااتر 212 ويلاا  مراباال  الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

 بأرتفااعويلا   الماأاعل العاام من اكتوبر خالل شهر
وقاااد وازرااات الاااواارة علااا   .%22يرااادر بحاااوالع 

 أكتاااوبر خاااالل شاااهر اً مؤقتااا خيصااااً تر 215 رداـإصااا
مرارنااة % 14 العحااوبقاادر بارتفاااع  ويلاا  ل2012

 .الماأعمد نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

زااع أعااداد  اً ملحوظاا اً رتفاعااا 2012 اكتااوبر شااهد شااهر
 (الجديدةل المجددةل المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 ديسااامبر مرارناااة بماااا صااادر خاااالل شاااهر %20بنسااابة 
 1224وقاااااد بلغااااات جملاااااة ااااااي  التاااااراخيص  ل2012

لتراخيص  %12 حوالعبيردر  ارتفاعحدث  كما .خيصاً تر
عماااا ساااب  إصااادار  لاانفس الشاااهر مااان العاااام  االسااتيراد
 1121ماة العا االساتيرادوكان نصيل تراخيص  .الماأع

أمااااا تااااراخيص  ل%21 عتراااادر حااااوالبنساااابة  اً خيصااااتر
كماا بلغات  .خيصاتر 215زكان عدداا  المؤقت االستيراد

 اً خيصاتر 122 العاماة الجديادة االساتيرادأعداد تاراخيص 
 اكتوبر اللــخ اً صـرخيـت 150 لـ  مرابـويلل رخالل الشه

.%11والع رااااااااادر بحاااااااااي بإنخفااااااااااض لعـاااااااااـاأـمـال
 

 
 2012 اكتوبرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2015 اكتوبربالمرارنة مد شهر

 )%(التغير  2015 اكتوبر  2012 اكتوبر البيان م

 112 154 121 بأاعة 1

 - - - مالبس عسكرية 2

 142 21 72 (ويةنس)د كيماوية موا 1

 - - 2 خصلبو 4

 - 1 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  إتحاد الجمعيات 6

 - - - جمعيات 7

 - - - شركة شيفرون العربية 8

- - -  شركة الايوت العربية 9

 (11) 421 252 ياراتس 10

 14 607 695 اإلجمالع 
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كتوبراشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها إليه 2015 اكتوبرمرارنة مد شهر  2012

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار أزراد

2012 اكتوبر  14 112 222 

2015 اكتوبر  45 122 211 

%التغير   (24) 1 (2) 

م.م.شركات ي  

2012 اكتوبر  71 212 721 

2015 اكتوبر  22 512 512 

%التغير   (15) 12 21 

 شركات تأامنية

2012 اكتوبر  11 44 55 

2015 اكتوبر  10 47 57 

%التغير   10 (2) (4) 

   شركات توصية بسيطة

2012 اكتوبر  1 51 22 

2015 اكتوبر  2 41 41 

%التغير   (21) 44 27 

 شركات مساامة

2012 اكتوبر  1 52 57 

2015 اكتوبر  1 12 11 

%التغير   - 75 71 

عاإلجمال  

2012 اكتوبر  122 1047 1121 

2015 اكتوبر  150 212 122 

%التغير   (11) 22 21 
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بحاوالع يرادر للعدياد مان الماواد  قدمت الاواارة دعمااً     
تم صارزه  ل .د( 14108562) كويتيا دينارا مليون 14

 بنسبة دعمه ارتفدوبيل  يكون قد  ل2012 سبتمبرخالل 
  .هالشهر الساب  عليعن  %51 والعحب تدرقملحوظة 

 
حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التااع تصاار  عاان     

يراادر طرياا  البطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 
مااان % 52.2 ونسااابتها حاااوالعل  .ملياااون د 7 بحاااوالع

 .إجمالع الدعم المشار إليه آنفا
 

ايت نبااتعل أرا بشاورل  وتشمل اي  المجموعة عل     
دعمهاا  ارتفاد نه قادأويالحظ . الدجااو طماطملالعجون م

 مرارناااة بشاااهر% 54حاااوالع ب تقااادر لحوظاااةم بنسااابة
 .الماأع أغسطس

 
أاااي  إلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات ألكااان إيا     

مان إجمااالع % 2.4 تراادر حاوالع بنسابة وحليال األطفاال
حاوالع  مطااحن الادقي  الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 سااابتمبر لع الااادعم المنصااار  خااااللمااان إجماااا% 54.2
2012. 

 
ايا وقد تم صر  قيمة دعم المواد السابرة إل  شركة     

تهاا والتاع قادرت جمل لمطاحن الادقي  والمخاابا الكويتياة
 نساابةب الريمااة السااابرة رتفعااتا ل .مليااون د 2بحااوالع 

زع الشهر  هعن ما تم صرز% 51 حوالعبتردر  حوظةمل
 .الماأع

 
 ل .ألااا  د 520حاااوالع م اإلسااامنت بلغااات قيماااة دعااا   

ويالحااظ . ماان إجمااالع الاادعم% 4قاادرت بحااوالع بنساابة 
حااوالع بلااغ  الماأااعدعمااه عاان الشااهر لارتفاااع  حاادوث
20%. 
 

 5حاوالع بلغ دعم الطابو  الجيري خاالل اايا الشاهر   
مان إجماالع دعام بنسبة أئيلة تكااد ال تايكر  ل .د آال 

الشااهر لدعمااه عاان  انخفاااضويالحااظ حاادوث  .الشااهر
 %.22الماأع بلغ حوالع 

 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتااه الااواارة خااالل الشااهر    

 ل وااااو يمثااال نسااابة ترااادر حاااوالع .دملياااون  1حاااوالع 
 ملحااوظارتفاااع ويالحااظ حاادوث . ماان دعاام الشااهر% 10

 .مرارنة مد الشهر الماأع% 52 بحوالعتردر نسبته 
 
شااهر غ دعاام الطااابو  األباايض العاااال خااالل ااايا البلااو   

مان  %1قادرت حاوالع وبنسابة  ل .د  آال 401 حوالع
حاوالع بيرادر ارتفاع ويالحظ حدوث  .إجمالع دعم الشهر

 .الماأع مرارنة بالشهر 21%
 

نسابته ل وكانات  .د ملياون 1بلغ دعم التكيي  حوالع    
ارتفاااع ويالحااظ حاادوث . ماان إجمااالع الاادعم% 2حااوالع 
 .مرارنة بالشهر الماأع% 24بحوالع  يردر
 

  خاااالل .ملياااون د 2وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالع     
مان إجماالع % 14الشهر الحالعل بنسابة قادرت بحاوالع 

ملحوظاة  دعمه بنسبة ارتفدوبيل  يكون قد  .دعم الشهر
 .عن الشهر الماأع%  25قدرت بحوالع 

 
 حاوالعأما بالنسبة للطاابو  اإلسامنتع زراد بلاغ دعماه    

ماان إجمااالع % 4لع  ل بنساابة قاادرت بحااوا.د  لااأ 412
يرادر بحاوالع واأا  ارتفاع ويالحظ حدوث  .دعم الشهر

 .مرارنة بالشهر الماأع% 40
 

 ل بنسابة .أل  د 21 حوالعوبلغ دعم األطرم الصحية    
ماان إجمااالع الاادعم لهاايا % 0.2قاادرت بحااوالع طفيفااة 
% 21يراادر بحااوالع  نخفاااضاويالحااظ حاادوث  .الشااهر

 .مرارنة بالشهر الماأع
 

 ألا  10دعم األسال  الكهربائية زراد بلاغ حاوالع أما    
ماان إجمااالع دعاام % 0.2 ل وقاادرت نساابته بحااوالع .د

% 2يردر بحوالع  ارتفاع ويالحظ حدوث .الشهر الحالع
 .مرارنة بالشهر الماأع

 
ألاا   27بلااغ دعاام الساايرامي  والبورسااالن حااوالع    
مااان إجماااالع دعااام % 0.5 ل بنسااابة ترااادر بحاااوالع .د

 .عالشهر الحال
 

 ل .د ألاا  222بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالع    
 .ماان إجمااالع دعاام الشااهر% 2بنساابة قاادرت بحااوالع 

 قاادرت نساابته بحااوالعملمااوس  رتفاااعاويالحااظ حاادوث 
 .مرارنة بالشهر الماأع% 11

  
كيس أسمنت إلا   أل  572حوالع ايا وقد تم صر     

طاان ماان الحديااد  10115باإلأااازة إلاا   .يدأً مسااتف 140
بااايض األطاااابو  الكماااا تااام صااار   لاً مساااتفيد 525إلااا  

وصر  الطابو  الجياري إلا   لاً مستفيد 251عاال إل  ال
 251 ل وتم صر  الطاابو  اإلسامنتع إلا اً مستفيد 500
ل اً مساتفيد 251ل وصر  الخرسانة الجاااة إل  اً دمستفي

 .2012 سبتمبر وكان صر  اي  المواد خالل شهر
 

ن التكيياا  المركاااي زرااد بلااغ أمااا عاادد المسااتفيدين ماا   
ل وبلغ عدد المستفيدين من األطرم الصحية اً دمستفي 121

ل أماا بالنسابة للسايرامي  والبورساالن زعاادد يندمساتفي 1
مان أساال  دين مساتفي 1ول دينفيمسات 1المستفيدين بلغ 

ويلاا  مسااتفيدين ماان األصاابان الخشاانةل  1والكهرباااءل 
 .2012 سبتمبر خالل
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 2012 سبتمبر رـــشهلمنصرزة خالل مبالغ الدعم ا

التعبئةوأالانة  المادة  
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار زلس

:شركة مطاحن الدقي  والمخابا الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   
بشاور أرا  5745276 505 12214250 كيلو جرام  

 - - - كيلو جرام سكر
يلو جرامك عدس  - - - 

علبة 2كرتون عبوة  حليل بودرة عادي  - - - 
علبة 2كرتون عبوة  ايت نباتع  122170 350 788455 

 122522 279 123261/850 كرتون معجون الطماطم
 706157 908 2678064/290 كيلو جرام الدجاا 

 - - - كيلو جرام الطحين

 7362412 042 - - إجمالع دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 26335 400 1400 ن24x400كرتون عبوة   

QI 2-سيميال  أدزانس  40162 500 1125 لل 
QI 1-52750 610 1423 لل  سيميال  غين 

جولد 22حليل إس -4  18080 520 600 لل 
حليل بروميل  -5  27120 780 900 لل 

(1)نان  -2  12023 040 800 لل 
(2)نان  -7  18034 560 1200 لل 
غين بلص  -2  - - - لل 

(1)نان  -1  8944 800 800 لل 
بروجرس جولد  -10  - - - لل 

(1)إبتاميل  -11  11186 149 1082 لل  
(2)إبتاميل  -12  11726 411 1555 لل 

(1)بيبيال   -11  5231 840 400 لل 
(2)بيبيال   -14  5864 200 500 لل 

وربيدياش -15  51309 170 1570 لل 

(1)توتال كمفورت  -12  14689 - 500 لل 

(2)توتال كمفورت  -  22004 122 749 لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  23420 - 800 لل 

 348883 102 - - إجمالع دعم حليل ومغييات األطفال

إجمالع الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقي  
 والمخابا الكويتية

- - 144 7711295 

:شركة إسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من الرروض العرارية*  

كجم 50كيس انة   604638 480 580452 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
طابو  جيري للمستفيدين من الرروض العرارية*   

 5049 166 2524/583 طـابـوقـــة

:شركة مطاحن الدقي  والمخابا الكويتية( 4  
 دالحدي* 
 الطابو  األبيض العاال* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطابو  اإلسمنتع* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهربائية* 
 السيرامي  والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

11275 
23390 
214 

103380 
3709000 

 22 
18 
32 
 282 

- 
-  
- 

200 
600 

- 
- 
- 
- 

1111510 
401125 
1121500 
2040721 
412421 
21100 
10240 
27200 
225200 

 14102522 510 - - 2012 سبتمبر إجمالع الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .نظرا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم إدراا احصائيات الشهر الساب *
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 عات الرئيسيةمبالغ الدعم المنصرزة حسل المجمو
 2015 سبتمبرمرارنة بشهر  2012 سبتمبرخالل شهر 

              .الريمة ألقرل أل  د
2012 سبتمبر البيان 2015 سبتمبر   )%(التغير  

 (21) 10125 7122 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  141 520 (40) 

المواد اإلنشائيةا  * 2117 7141 (10) 

نصر إجمالع الدعم الم  14102 12102 (22) 

 ل الطابو  اإلسمنتعنةل الخرساالعاالل التكيي ل  الطابو  األبيض لالجيري الطابو ل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطرم الصحيةل األسال  الكهربائيةل والسيرامي  والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2012 رسبتمب شهر

 الوحدة المادة
 2012 سبتمبر

 الكمية       عدد المستفيدين

 572400 140 كيس  أسمنت

 10115 525 طن حديد

 222722 500 متر مربد جيريطابو  

 20540 251  متر مكعل أبيض عاالطابو  

 1021000 251 طابوقة طابو  إسمنتع

 21110 251 كعلمتر م خرسانة جاااة

  
 
 
 
 
 
 

 ةالماد
 2012سبتمبر 

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 204470 121 التكيي  المركاي

 1000 1 األطرم الصحية

 2000 1 السيرامي  والبورسالن

 4200 1 أسال  كهرباء

 2400 1 األصبان الخشنة

 .تم إأازة بنود جديدة 2014من شهر مايو ابتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . الوطنع االقتصادانا  العديد من المؤشرات التجارية التع تعكس الحالة زع       

ل ولكن زع أحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / أوو الوكاااالت التجاريااة / ع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاال تجديااد للسااجل التجاااري  أوانعكاسااات أيأاااً ألوأااا

ونوأ  زع اي  العجالة المعامالت السابرة التع تمت خالل الشهر ماد مرارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :اااا عل  الوجه التالعألامية إبرواع تتأمن أنشطة عديدة من ا الماأـعلالشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يردر رتفاعبال ةمعامل 647بلغ قيد الشركات  -1
 .2015 أكتوبر رمد شه مرارنة% 2حوالع ب
 بانخفاض ةلمعامل 225 قيد زروع الشركات بلغ -2
 أكتوبرشهر مد  ةمرارن% 25 حوالعبر يرد

2015. 
 لةملمعا 420 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 أكتوبر مرارنة بشهر %15حوالع بيردر  نخفاضبا

2015. 
 2500عدد المستخرجات الرسمية وصل إل   -4
مرارنة بشهر % 15 يردر بحوالعبارتفاع  لعاملةم

 .2015 أكتوبر
 رتفاعبا لةمعامل 17بلغت معامالت الران  -5

 أكتوبر بشهرمرارنة %54بحوال  يردر ملحوظ 
2015. 

 
 :لتجاريةالعالمات ا: ثانياً 
 
 للةمعام 272بلغ إيداع عالمة تجارية  -1
 أكتوبرمرارنة بشهر % 21يردر بحوالع  نخفاضبا

2015. 
 لةلمعام 1112عالمة تجارية  بلغ زحص -2
مرارنة  %27در بحوالع ــرــي ملحوظ رتفاعبا

 .2015أكتوبر بشهر 
 معاملةل 175بلغ إخطار سداد رسوم اإلشهار  -1
 أكتوبربشهر مرارنة % 7يردر بحولع  رتفاعبا

2015. 
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت أعـغـلــب -4
  بارتفاع ملحوظ للةمعام 20 ة تجاريةــالمـــع
 .2015 أكتوبرمرارنة بشهر % 54در بحوالع ري

 لشهادة 500بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
 شهرمرارنة ب% 51يردر بحوالع ملحوظ بارتفاع 
 .2015 أكتوبر

 لةمعامل 174ر عل  عالمة تجارية تأشي بلغ  -2
أكتوبر  مرارنة بشهر% 4 يردر بحوالع نخفاضبا

2015. 
 لةـمعامل 127ة ـد عالمة تجاريـل تجديــغ طلـبل -7

مرارنة بشهر % 42يردر بحوالع واأ   بانخفاض
 .2015 أكتوبر

يردر  بانخفاضمعاملة  50بلغ طلل مستخرجات  -2
 .2015 أكتوبرمرارنة بشهر % 1بحوالع 

 رتفاعمعاملةل با 1402طلبات أعداد النشر  بلغ -1
 . 2015 أكتوبرمرارنة بشهر % 14يردر بحوالع 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
ل لةمعام 141بلغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1
 أكتوبر مرارنة مد شهر% 25حوالع بيردر  نخفاضاب

2015.  
  رتفاعابل ةمعامل 22وكالة تجارية  تجديدبلغ طلل  -2

 .2015 أكتوبر مد شهر مرارنة% 1يردر بحوالع 
بتصاعد  ل ةلمعام 11ة تجارية وكالتعديل بلغ طلل  -1

 أكتوبرشهر مرارنة مد % 111يردر بحوالع ملحوظ 
2015. 

 بتصاعد ملحوظ  ل ةلمعام 12بدل زاقد بلغ طلل  -4
  .2015 أكتوبربشهر مرارنة % 500يردر بحوالع 

ارات الواردة من داخل تم الرد عل  كتل االستفس -5
يردر بحوالع  نخفاضبال ةمعامل 71الواارة بعدد 

 .2015 أكتوبر مرارنة مد شهر17%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2015 أكتوبر مرارنة بشهر 2012 أكتوبر

2012 رأكتوب البيان م 2015 أكتوبر  )%(التغير       

 2 210 247 قيد شركات رئيسع 1

شركات زروع قيد 2  225 122 (25) 

 (15) 522 420 تعديل شركات 1

 15 2170 2500 مستخرجات 4

 54 24 17 ران 5

 5 1752 1141 إجمالع المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2015 أكتوبرمرارنة بشهر  2012 أكتوبر

2012 أكتوبر نوع المعاملة م 2015 أكتوبر  )%(تغير ال   

 (21) 1111 272 إيداع عالمة تجارية 1

 27 742 1112 زحص عالمة تجارية 2

 7 150 175 إخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 54 11 20 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 51 127 500 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (4) 122 174 تأشير عل  عالمة تجارية 2

يةطلل تجديد عالمة تجار 7  127 107 (42) 

 (1) 55 50 طلل مستخرجات 2

عداد النشرأ 1  1402 1215 14 

 14 4154 4152       اإلجمالع
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2015 أكتوبر مرارنة بشهر 2012 أكتوبر

2012 أكتوبر البيان م )%(التغير   2015 أكتوبر   

 (25) 121 141 ريةطلل تسجيل وكالة تجا 1

 1 71 22 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 111 1 11 طلل تعديل وكالة تجارية 1

 (100) 1 0 طلل إلغاء وكالة تجارية 4

 500 2 12 طلل بدل زاقد 5

 (17) 115 71 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل الواارة 2

 (17) 111 125 اإلجمالع

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


