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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : ت المساهمةالشركا .1
مساااهمة  ةلشاارك ةرخصاا( 1)الااوتارة عاادد منحاات 
مكتااإل ادارة أعمااال :والتاات تعماال لاات مجااالمرفلااة 
رخااااص أللاااارع ( 4) عااااددكمااااا أصاااادرت  .الشااااركة

 :همة العامااة والتاات تعماال لاات مجااالالشااركات المسااا
أعمااال الصاايرلة ض أعمااال ال نااو  ض خاادمات مصاارلية

ت الحاااواال+ مااا   ياااء وشاااراو العماااالت والشااايكات 
 عااددأصاادرت كاايل   .والمتاااجرة لاات المعاااد  ال مينااة

مرفلااة لاات المساااهمة ال اتشااركاللاارع رخااص أل( 1)
 .األدوات الط ية و خدمات مصرليةض مطعم  :مجال

  

 :شركات األشخاص. 2
       أمااااا  النساااا ة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة لرااااد 

          غ دجماااااااااالت عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات  لااااااااا
   خااااالل هاااايا  رخصااااة( 415)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (400)الشاااااااهر منهاااااااا 
 ضلشاركات تةاـامنية رخاص( 7)ض مسؤولية محادودة

ض لات حاي   لاغ لشركات توصية  سايطة رخص( 8)و
ض رخصاااة( 194)دجمااالت ألاارع الشاااركات الصااادرة 

.2016 يونياااااااااااااو رشاااااااااااااه خاااااااااااااالل ويلااااااااااااا 

 

 

 2016 يونيو شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2015 يونيو ة  شهرمرارن

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2015 يونيو 2016 يونيو 2015 يونيو 2016 يونيو

 147 161 115 400 يات مسؤولية محدودة

 11 17 17 7 تةامنية

 18 14 7 8 توصية  سيطة

 184 114 151 415 ااجمالت
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 :فرديةقطاع التراخيص التجارية ال : انياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حساإل الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
 لاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااات 

لاات  اً خيصااتر (415)والرات الااوتارة علااز دصادارها 
لاات  خيصرتاا (11)منهااا  ضمختلفااة اقتصاااديةأنشااطة 
 رااادري  تصااااعد ملحاااو  ضالمعااادات واالليااااتقطااااع 
س الشهر م  مرارنة مء نفويل   ال% 225  حوالت
األماااا   لاااات قطاااااع خيصاتاااار( 1)ضالماةااااتالعااااام 

 يراادرملحااو    ارتفاااعض والسااالمة واللااواتم الط يااة
نة ماء نفاس الشاهر ما  ويل   المرار% 50 حوالت 

خااادمات لااات قطااااع  خيصااااً تر( 17). العاااام الماةااات
يرااادر  ملحاااو   نخفااااضا ويلااا  ضاألعماااال التجارياااة

 (11).2015يونياااومرارناااة  شاااهر  %82 حاااوالت 
ويل  ضخاادمات األعمااال الحرليااةلاات قطاااع  خيصاااً تر
رناة  انفس مرا% 46 حاوالت يردر  واةح ضنخفا إ

ترخيصاً لات قطااع ( 21) .تـعام الماةـالشهر م  ال
 حاااوالت  المراوالتضويلااا   انخفااااض واةاااح يرااادر

ويلاا   المرارنااة مااء نفااس الشااهر ماا  العااام % 41
ترخيصاااااً لاااات قطاااااع ااصااااالحات ( 18)ضالماةاااات 
لااا   انخفااااض ملماااوس يرااادر ويض ال الحرلياااةلألعمااا

مااء نفااس الشااهر ماا  العااام مرارنااة % 11 حااوالت 
 الماةـت

 

 :حجم التراخيص الصادرة حسإل األنشطة.  2
 

خااالل الشااهر  اً ترخيصاا( 415)تاام تصاانيـ الااـ       
  ضاً فـصنيـت (11) تـدة  لغـعدي اقتصاديةأنشطة  زـــدل

حجمهااا عااير تصاانيفها لةاا لة  جانااإل أنشااطة أخاار  ت
 .وك رتها

 

  نسا ة ترادر (تجاارة عاماة)لنشاط ح اً كانت أ رتها  
 الترتيااإل  يلياا  .ماا  جملااة التااراخيص %7حااوالت  

اسااتيراد وتصاادير ووكياال ) األنشااطة التجاريااة التاليااة
( صالو  لتجميل السايداتض المال س الجاهته العمولةض

 تاراخيص ميلايه .لكال مانهم% 5 نس ة تردر  حاوالت 
 نساااا ة تراااادر  (مطعمايا والكمالياااااتضالهااااد) كاااال ماااا 
 ياااةلتجارا طةنشاااألا مااايليه .لكااال منهماااا%4 حااوالت 
مال اااس  ةخياطااا ضمال اااس للسااايدات ةخياطااا) ةالتاليااا

مراااوالت عامااة ض حالقااة للرجااال ضللساايدات واقمشااتها
م   لكل منهم %1 نس ة تردر  حوالت ( للم انتض رالة

ديجاااار ) كااال مااا  تااارخيص ميلااايه .جملاااة التاااراخيص
 يء وشاراو األراةات  ر األراةت والعراراتضاجواستئ

ما   الكال  منهما %2 نس ة ترادر  حاوالت ( والعرارات
و اااقت التااراخيص ألنشااطة أخاار  .جملااة التااراخيص

م  دجمالت % 52تعير تصنيفها  لغت نس تها حوالت 
 .التراخيص

 

حجم التراخيص الصادرة حساإل التوتياء .  1
 :(المحال ات)الجغرالت 

 
المركت األول حيث  لغات  العاصمةال ة ت وأت مح    

 %.28نس ة ما حصدت م  جملة التاراخيص حاوالت 
المركااات ال اااانت  حياااث حصااادت حاااولتة تليهااا محال ااا

. ماا  دجمااالت التااراخيص %27 نساا ة تراادر  حااوالت 
 نسا ة قادرت  األحماديو المركت ال الث تأتت محال اة 

وياأتت  االمركت  .م  جملاة التاراخيص% 21حوالت  
% 16 نسا ة ترادر  حااولت  الفروانيااةمحال اة الرا اء 

لاات حااي  تااأتت محال ااة الجهااراو  ااالمركت الخااامس  
   .مااا  جملاااة التاااراخيص% 7 نسااا ة ترااادر  حاااوالت 

.2016يونيااااااااااااااوويلاااااااااااااا  خااااااااااااااالل شااااااااااااااهر 
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 االقتصاديةأعداد التراخيص التجارية الفردية حسإل الرطاعات 
 2015 يونيو مرارنة  شهر 2016يونيوخالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2016 يونيو  2015 يونيو  )%(التغير    

 (21) 52 40 الوج ات الغيائية 1

 (4) 24 21 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 (16) 81 68 المنسوجات والكماليات 1

 (25) 28 21 األ اث واألجهتة 4

 (11) 8 7 ااعالم والتسلية 5

ط يةالواتم اللاألم  والسالمة و 6  1 2 50 

 225 4 11 المعدات واآلليات 7

 (10) 10 7 مواد ومعدات ال ناو 8

 (41) 40 21 المراوالت 1

 (82) 11 17 خدمات األعمال التجارية 10

 (16) 101 87 التسويق والصيرلة والفنادق 11

 (100) 1 -  المه  االستشارية  12

 (46) 24 11 خدمات األعمال الحرلية  11

لألعمال الحرليةااصالحات  14  18 26 (11) 

 12 85 75 الحرـ ال سيطة 15

 (21) 581 415 ااجمالت
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألهم
 2016 يونيو األنشطة خالل شهر 

)%( النس ة العدد النشاط م  

 6 18 مطعم 1

 5 11 المال س الجاهتة 4

 4 17 الهدايا والكماليات 3

ت عامة للمبانيمقاوال 4  11 1 

 5 11 استيراد و تصدير ووكيل  العمولة 5

 1 11 بقالة 6

 7 21 تجارة عامة 7

 2 10  ديجار واستئجار األراةت والعرارات 8

 2 10  يء وشراو األراةت والعرارات 9

 1 12 خياط مال س للسيدات 10

 1 11 خياط مال س السيدات وأقمشتها 11

 1 11 حالقة للرجال 12

 5 11 صالو  لتجميل السيدات 13

 52 216 أنشطة اخري 14

 100 415 ااجمالت
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسإل الرطاعات

2016هر يونيو والمحال ات خالل ش قتصاديةاا   
االقتصاديالرطاع  م  ااجمالت الجهراو األحمدي الفروانية حولت العاصمة 

 40 2 16 6 6 10  ات الغيائية الوج 1

 21 2 12 1 1 5 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 68 6 14 5 26 17 المنسوجات والكماليات 1

 21 1 1 8 4 1 األ اث واألجهتة 4

 7 - 1 2 2 2 ااعالم والتسلية 5

ط يةالواتم اللاألم  والسالمة و 6  - 1 - - 2 1 

 11 - - 1 1 11 المعدات واآلليات 7

 7 - 2 1 1 1 مواد ومعدات ال ناو 8

 21 - 2 7 4 10 المراوالت 1

 17 1 2 1 5 4 خدمات األعمال التجارية 10

 87 4 1 14 21 11 التسويق والصيرلة والفنادق 11

والحرلية االستشاريةالمه   12  - - - - - - 

 11 1 - 1 7 2 خدمات االعمال الحرلية 11

رليةااصالحات لألعمال الح 14  5 4 4 4 1 18 

 75 7 24 11 11 12 الحرـ ال سيطة 15

2016 يونيو ااجمالت( 1)   115 112 68 81 11 415 

2015 يونيوت ااجمال (2)   187 14 117 115 70 581 

 21 (56) (21) (42) 11 (11) (%)نس ة التغير             
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  موتعاة علاز الادول العر ياة و رياة .ملياو  د 14 حاوالت 2016 يونياو لمنشأ خالل شهر لغت جملة الصادرات الكويتية ا      
 رياة  نسا ة و لغات ض%51 ترادر حاوالت  محررة نسا ة .د مليو  7 حوالت حيث كا  نصيإل الصادرات للدول العر ية العالمضدول 

 %11حاوالت  رادر ي انخفااض ملماوس وثيالح  حادو.  .د مليو  7 ما يرارإل تردر  محررة صادرات % 41دول العالم حوالت 
 انخفاااض النساا ة للمرارنااة  اانفس الشااهر ماا  العااام الماةاات لرااد حاادث و ضلصااادرات الشااهر  النساا ة لصااادرات الشااهر الماةاات

 .%8حوالت   يردر الشهرلصادرات 
 

 

 أ لدول العالم الدولكويتية المنشالصادرات ال:  انيا                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: أوال
 :األخر                                                             :العر ية

 
 

أما  النس ة دلز الصادرات لدول العالم األخر  لرد احتلات 
مردمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث  لغات قيماة  ديطاليا

   نساا ة تراادر حااوالت .د مليااو  1.9 حااوالت صااادراتها
 .الصااادرات دلااز دول العااالم األخاار    دجمااالتماا% 28

ماا يراارإل  صاادرات ترادر  المرت ة ال انية   لجيكاواحتلت 
ماااا  % 27.5 تحااااوال  نساااا ة تراااادر   .مليااااو  د 1.8

 حيااث  ال ااةالمرت ااة ال تركيااا احتلااتو .دجمااالت الصااادرات
   نسا ة ترادر .د ملياو  1 حاوالت  لغت جملاة صاادراتها

 .صااادرات دلااز دول العااالمدجمااالت ال ماا % 16حااوالت  
وأما  رية صاادرات دول العاالم األخار  خاالل هايا الشاهر 

ض هولنادالرنسااض  الساويدض لرد كانت موتعاة علاز كال ما 
ض أ يو يااض غينيااض تنتانيااأسا انياض ق ارصض ض ألمانيا ض ولندا

 .واليونا ض ض سلولينياسيريالنكا
 
لصاااادرات  رياااة دول العاااالم  انخفااااض ويالحااا  حااادوث 
 نسا ة  الماةاتللشاهر خر  خالل هيا الشاهر  النسا ة األ

لصاادرات   سايطرتفااع ا حادثماا  ين ض%17 حاوالت تردر
الشاااهر ل رياااة الااادول األخااار   النسااا ة لصاااادرات نفاااس 

وكانات أهام  .%2حاوالت   يرادر الشهر م  العام الماةت
منتجاات  ض اولت د يلاي  :الشاهر ياالمواد المصدرة خالل ه

لااادائ  األكياااد وماااييإل الكياااديض  وايااات سااا يرتضكيماوياااة 
 .ديروسولومنتجات 

 
 
 

تراادر الاادول محررااة صااادرات  مردمااة هاايه العااراقاحتلاات 
مااا   %56 ترااادر حاااوالت   نسااا ة .دملياااو   4  حاااوالت

تليهااا الصااادرات  .ول العر يااةدجمااالت الصااادرات دلااز الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %17 حااااوالتمحررااااة  رد األ دلااااز
 ت اةالمر لتا متليه . .د  مليو 1 حوالت تردر  هاتصادرا
% 11نساا ة تراادر  حااوالت حيااث حرراات  الجتائاار ةال ال اا

ولاات المرت ااة  . .د ألااـ 127 حااوالت تراادر   صااادرات
  .ألـ د 251حيث  لغت صادراتها حوالت  مصرالرا عة 

أماااا  رياااة صاااادرات الااادول %. 4 نسااا ة ترااادر  حاااوالت 
لراد كانات موتعاة علاز  2016 يونيو العر ية خالل شهر

 ضالسااااودا  تااااونسضالمغاااارإلض ل نااااا ض الاااايم ض  ل ماااا كاااا
  .وللسطي 

 
لصااادرات هاايا الشااهر واةااح  انخفاااضويالحاا  حاادوث 

يراادر دول العر يااة  النساا ة لصااادرات الشااهر الماةاات للاا
الشاااهر لصاااادرات  انخفااااضحااادث  مااااك ض%44حاااوالت  

مرارنااااة  %17حااااوالت  نساااا ة تراااادر   للاااادول العر يااااة
حيث كانات أهام  .ماةتال صادرات نفس الشهر م  العام 

 :العر يااة خااالل هاايا الشااهرول المااواد المصاادرة دلااز الااد
أكياااااس ورقيااااةض أصااااواـ وألياااااـ تجاجيااااةض ع ااااوات 

صاااودا  ح ي اااات  الساااتيكيةضمنتجاااات أل اااا ض ض  الساااتيكية
مااااواد عاتلااااةض  ااااولت  اااارو لي ض مااااواد كاويااااة قشااااورض 
     حاامض ض تياوتوصالتض  ض ولت د يلي  الستيكيةض كيسض 

.منتجات ايروسولض وم ياد حشاري ضتولتكلوري ض هيدرو
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 الكويتية المنشأ 2016 يونيو صادرات شهر

 2015 يونيوو 2016 مايومرارنة  شهري 

      .قرإل ألـ دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2016 ويوني  
 قيمة صادرات

2016 مايو  
 قيمة صادرات

2015 يونيو  

عر يةالدول ال 1  6101 12100 8101 

 6618 8142 6746  رية دول العالم 2

 14121 20442 11655 جملة الصادرات

100=  2016الرقم الرياست لعام   100 150 101 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2016 يونيو صادرات شهر
لمجموعة الدول العر ية  2015 يونيوو 2016 مايو  شهري  

  .قرإل ألـ دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2016 يونيو  
 قيمة صادرات

2016 مايو  
 قيمة الصادرات

2015 يونيو  

 1042 717 251 مصر 1

 10 471 64 اليم  2

 11 - - سوريا 1

 422 141 248 ل نا  4

 - 251 12 المغرإل 5

 267 80 174 تونس 6

 1711 1621 1178 األرد  7

 11 11-  لي يا 8

 4144 8477 1868 العراق 9

 124 188 10 السودا  10

 414 88 127 الجتائر 11

 61 11 77 للسطي  12

ااجمالت              6101 12100 8101 

100=  2016الرقم الرياست لعام   100 178 120 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ
2016 يونيو رهلدول العالم األخر  خالل ش  

)%(النس ة   .الريمة ألقرإل ألـ د الدول المصدر دليها م  

 - 8 السويد 1

 7 451 لرنسا 2

 7 501 هولندا 1

 - 17  ولندا 4

 1 71 ألمانيا 5

 28 1857  لجيكا 6

 28 1120 الياديط 7

 1 178 ق رص 8

 7 411 أس انيا 1

 - 1 تنتانيا 10

 16 1061 تركيا 11

 - 7 غينيا 12

-  6 أ يو يا 11

-  4 سيريالنكا 14

 1 18 سلولينيا 15

 1 57 اليونا  16

 ااجمالت
(2016يونيو )   

6746 100 

 ااجمالت للشهر السا ق م  نفـس العام
(2016مايو  ) 

8142 - 

الت لنفس الشهر م  العام السا ق ااجم  
(2015 يونيو)  

6618 - 
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 2016 يونيو خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العر ية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أهم المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

اجماليةالريمة ا  
(  ( .د

 248120 ع وات  الستيكية –أصواـ وألياـ تجاجية   -أكياس ورقية  21 ل نا  1

 251218 مواد  الستيكية –  ولت  رو لي  –مواد عاتلة  21 مصر 2

 12021 كيس – ولت د يلي   –ح ي ات  الستيكية  1 المغرإل 1

 1177614 وصالت – ولت د يلي   –ح ي ات  الستيكية  111 األرد  4

 171518 كيس – ولت د يلي   –ح ي ات  الستيكية  6 تونس 5

 1867811 حامض هيدروكلوري  –تيوت  –منتجات أل ا   116 العراق 6

كيس – ولت د يلي   –ح ي ات  الستيكية  15 الجتائر 7  127471 

 64001 أصواـ وألياـ تجاجية 12 اليم  8

 76168 يم يد حشر -منتجات ايروسول  10 للسطي  1

 10117 تولت -صودا كاوية قشور  2 السودا  10

 6101125  401 ااجمالت
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 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
   2016 يونيوخالل شهر 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 أهم المنتجات الكويتية الصادر لها     
 شهادات المنشأ     

 الريمة ااجمالية    
 ( .د)     

 57215  ولت د يلي  4 اليونا  1

 451046  ولت د يلي  7 لرنسا 2

 502160  ولت د يلي  1 هولندا 1

 8118  ولت د يلي  1 السويد 4

 16115  ولت د يلي  1  ولندا 5

 70711  ولت د يلي  1 ألمانيا 6

 177546  ولت د يلي  2 ق رص 7

 1857210  ولت د يلي  14  لجيكا 8

 1111514  ولت د يلي  17 ديطاليا 1

 1110 لدائ  األكيد ومييإل الكيدي 1 سيريالنكا 10

 411221  ولت د يلي  8 أس انيا 11

 18171  ولت د يلي  7 سلولينيا 12

 1061116  ولت د يلي  16 تركيا 11

 1075 منتجات كيماوية  1 تنتانيا 14

 6815 وايت س يرت 1 غينيا 15

ديروسولمنتجات  1 أ يو يا 16  6121 

 6745648 -     107 ااجمالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 
 
 
 
 
 

  
 618مااا التااراخيص التاات تاام تجدياادها لكااا  عااددها أ
 اً خيصااتر 451ويلاا  مرا اال  الشااهرضخااالل  اً خيصااتر

 رتفاااعويلاا   ا الماةااتض العااام ماا  مااايو خااالل شااهر
وقااد والراات الااوتارة  .%11يراادر  حااوالت   مااوسمل

 ماايو خالل شاهرة مؤقت خيصاتر 611 رداـعلز دص
مرارناة ماء % 8 حاوالت قدر  رتفاع ا ويل  ض2016

 .الماةتنفس الشهر م  العام 
 

 
 
 

لاات أعااداد  ملموساااً  نخفاةاااً ا 2016 يونيااو شااهد شااهر
 (الجديدةض المجددةض المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 ض2016 ماايو مرارنة  ما صدر خاالل شاهر %11 نس ة 
  ينمااا .خيصاااً تر 1111وقااد  لغاات جملااة هاايه التااراخيص 

 االسااتيرادلتااراخيص  %11 حااوالت يراادر  ارتفاااعحاادث 
وكاا   .الماةاتعما س ق دصداره لنفس الشهر م  العاام 

 نساا ة  اً خيصااتر 760ماة العا االسااتيرادنصايإل تااراخيص 
لكاا   المؤقت االستيراديص أما تراخ ض%54 تتردر حوال
كمااااا  لغاااات أعااااداد تااااراخيص  .خيصاتاااار 611عااااددها 
ض رخااالل الشااه اً خيصااتر 122 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 ضتـااـاةـمـال مااايو اللــااخ اً صـرخيااـت 126 لـ  مرا ااـويلاا
.%1والت راااااااااااااادر  حااااااااااااااي ساااااااااااااايط   إنخفاااااااااااااااض

 

 
 2016 يونيوتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2015 يونيو  المرارنة مء شهر

 )%(التغير  2015 يونيو  2016 يونيو ال يا  م

 1 266 268  ةاعة 1

 - - - مال س عسكرية 2

 121 55 126 (سنوية)مواد كيماوية  1

 - 1 1 خصل و 4

 - - - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - 2 - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرو  العر ية 7

- - -  العر يةشركة التيوت  8

 (8) 266 244 ياراتس 9

 8 510 611 ااجمالت 
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يونيو شهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونس تها دلي  2015 يونيومرارنة مء شهر  2016

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديدها جديدة

 تجار ألراد

2016 يونيو  41 201 242 

2015 يونيو  26 240 266 

%التغير   58 (16) (1) 

م.م.شركات ي  

2016 يونيو  71 218 171 

2015 يونيو  10 51 141 

%التغير   (11) 405 141 

 شركات تةامنية

2016 يونيو  4 40 44 

2015 يونيو  4 51 61 

%التغير   - (12) (10) 

   شركات توصية  سيطة

2016 يونيو  1 42 45 

2015 يونيو  1 44 47 

%التغير   - (5) (4) 

 شركات مساهمة

2016 يونيو  1 57 58 

2015 يونيو  1 57 60 

%التغير   (67) - (1) 

 ااجمالت

2016 يونيو  122 618 760 

2015 يونيو  126 451 585 

%التغير   (1) 11 10 
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ما يرارإل  يردر للعديد م  المواد  قدمت الوتارة دعماً     
تم صارل   ض .د( 15612461) كويتيا رادينا مليو  16

  نسا ة دعم  انخفضو يل  يكو  قد  ض2016 مايوخالل 
  . الشهر السا ق عليع   %1 والتح  تقدر
 

ح ياات مجموعااة المااواد األساسااية التاات تصاارـ عاا      
يراادر طريااق ال طاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علااز دعاام 

مااا  % 44 ونسااا تها حاااوالتض  .ملياااو  د  7  حاااوالت
 .مالت الدعم المشار دلي  آنفادج
 

أرت  شااااورض ساااكرض  وتشااامل هااايه المجموعاااة علاااز    
معجااااو  تياااات ن اااااتتض  حليااااإل  ااااودرة عاااااديضعاااادسض 

  نسا ةدعمهاا  ارتفاء نا  قادأويالحا  ض الدجاجو طماطمضال
ا رياااال  مرارناااة  شاااهر% 41حاااوالت   تقااادر واةاااحة
 .الماةت

 
ةااايـ دلاااز هااايه المجموعاااة دعااام مغاااييات ألكااا  ديا     

ماا  دجمااالت % 1 تراادر حااوالت  نساا ة وحليااإل األطفااال
حاوالت  مطااح  الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 .2016 مايو م  دجمالت الدعم المنصرـ خالل% 48
 
هيا وقد تم صرـ قيمة دعم المواد السا رة دلز شركة     

تهاا والتات قادرت جمل ضمطاح  الادقيق والمخاا ت الكويتياة
 نساا ة  الريمااة السااا رة رتفعااتاض  .مليااو  د 8  حااوالت

لت الشهر   ع  ما تم صرل% 14 حوالت تردر  موسةمل
 .الماةت

 
 ض .ألاااـ د 117حاااوالت  لغااات قيماااة دعااام ااسااامنت    

ويالحاا  . ماا  دجمااالت الاادعم% 6قاادرت  حااوالت  نساا ة 
حاوالت  لاغ  الماةاتدعما  عا  الشاهر ل نخفااضا حدوث

4%. 
 
 10حوالت الشهر   لغ دعم الطا وق الجيري خالل هيا  

ما  دجماالت دعام  نس ة ةائيلة تكااد ال تايكر  ض .د أالـ
لدعم  ع  الشهر  ملحو ارتفاع ويالح  حدوث  .الشهر

 %.61الماةت  لغ حوالت 
 
 لااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااوتارة خااالل الشااهر    

 ض وهاااو يم ااال نسااا ة ترااادر حاااوالت .د ملياااو  2حاااوالت 
تراادر  انخفاااض ويالحاا  حاادوث. ماا  دعاام الشااهر% 10

 .مرارنة مء الشهر الماةت% 28  حوالتنس ت  
 
غ دعاام الطااا وق األ اايض العاااتل خااالل هاايا الشااهر  لااو   

ماا   %4قاادرت حااوالت و نساا ة  ض .د ألااـ 626 حااوالت
 انخفاااض ملمااوسويالحاا  حاادوث  .دجمااالت دعاام الشااهر

 .الماةت مرارنة  الشهر %10حوالت  يردر 
 

نسا ت  ض وكانات  .د ملياو  1 لغ دعم التكييـ حوالت    
انخفااض ويالحا  حادوث . م  دجمالت الدعم% 1حوالت 
 .مرارنة  الشهر الماةت%  10 حوالت  يردر ملموس

 
  خاااالل .ملياااو  د 1و لاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالت     

ما  دجماالت % 17الشهر الحالتض  نسا ة قادرت  حاوالت 
دعم   نسا ة قادرت  انخفضو يل  يكو  قد  .دعم الشهر

 .ع  الشهر الماةت% 21لت  حوا
 
 حاوالتأما  النس ة للطاا وق ااسامنتت لراد  لاغ دعما     

ماا  دجمااالت % 4 ض  نساا ة قاادرت  حااوالت .د ـلااأ 565
يرااادر  نخفااااض ملماااوساويالحااا  حااادوث  .دعااام الشاااهر

 .مرارنة  الشهر الماةت% 11 حوالت 
 
 ض  نسا ة .ألـ د 17 حوالتو لغ دعم األطرم الصحية    

ماا  دجمااالت الاادعم لهاايا % 0.2 حااوالت قاادرت طفيفااة 
% 15يراادر  حااوالت انخفاااض ويالحاا  حاادوث  .الشااهر

 .مرارنة  الشهر الماةت
 
لاـ أ 42أما دعم األسال  الكهر ائية لراد  لاغ حاوالت    
ماا  دجمااالت دعاام % 0.1 ض وقاادرت نساا ت   حااوالت .د

ولاام يحاادث أي تغيياار مرارنااة  الشااهر  .الشااهر الحااالت
 .الماةت

 
ألااـ  67عاام الساايرامي  وال ورسااال  حااوالت و لااغ د   
مااا  دجماااالت دعااام % 0.4  ض  نسااا ة ترااادر  حاااوالت.د

 .ولم يحدث أي تغيير مرارنة  الشهر الماةت. الشهر
 
 ض .ـ دآال 101 لاغ دعاام التكساية الخارجيااة حااوالت    

 .ماا  دجمااالت دعاام الشااهر% 2 نساا ة قاادرت  حااوالت 
 لتقاادرت نساا ت   حااوا نخفاااض طفيااـاويالحاا  حاادوث 

 .مرارنة  الشهر الماةت% 0.7
  

كيس أسمنت دلاز  ألـ 620حوالت هيا وقد تم صرـ    
طاا  ماا  الحديااد  11610 ااةااالة دلااز  .يدأً مسااتف 110
 ااايض األطاااا وق الكماااا تااام صااارـ  ضاً مساااتفيد 111دلاااز 
وصاارـ الطااا وق الجيااري  ضي مسااتفيد 110عاااتل دلااز ال

 دلاازض وتاام صاارـ الطااا وق ااساامنتت اً مسااتفيد 578دلااز 
 110مسااتفيداًض وصاارـ الخرساااانة الجاااهتة دلاااز  111

 مااايو وكااا  صاارـ هاايه المااواد خااالل شااهرض مسااتفيدي 
2016. 

 
أمااا عاادد المسااتفيدي  ماا  التكييااـ المركااتي لرااد  لااغ    

ض و لغ عدد المستفيدي  م  األطرم الصحية مستفيداً  178
ض أماا  النسا ة للسايرامي  وال ورساال  لعاادد ي دمساتفي 1

ما  أساال  دي  مساتفي 1وض دي فيمسات 1دي   لغ المستفي
 .2016 مايو خاللالكهر اوض ويل  
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 2016 مايو رـــشهم الغ الدعم المنصرلة خالل 

التع ئةوأالتنة  المادة  
الكميات المنصرـ عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرـ

 دينار للس

:شركة مطاح  الدقيق والمخا ت الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

اد األساسيةالمو :أوالً   
 4425223 420 14088550 كيلو جرام   شاور أرت

 288769 600 1416000 كيلو جرام سكر
 147075 - 750000 كيلو جرام عدس

عل ة 6كرتو  ع وة  حليإل  ودرة عادي  30240 576 437796 
عل ة 6كرتو  ع وة  تيت ن اتت  934728 440 799192 

 128458 969 129234/375 كرتو  معجو  الطماطم
 738446 862 2791407/920 كيلو جرام الدجاج 

 6964962 867 - - دجمالت دعم المواد األساسية

:مغييات وحليإل األطفال:  انياً    
سيريال  -1 26335 400 1400 غ24x400كرتو  ع وة   

QI 2-سيميال  أدلانس  60725 700 1701 ضض 

QI 1- 146278 220 3946 ضض  سيميال  غي 
جولد 26حليإل دس -4  30134 200 1000 ضض 

حليإل  روميل  -5  15067 100 500 ضض 
(1)نا   -6  12023 040 800 ضض 

(2)نا   -7  18034 560 1200 ضض 
غي   لص  -8  71775 470 2290 ضض 
(1)نا   -1  19007 700 1700 ضض 

 39812 100 1500 ضض  روجرس جولد  -10
(1)د تاميل  -11  - - - ضض  

(2)د تاميل  -12  - - - ضض 
(1) ي يال   -11  - - - ضض 

(2) ي يال   -14  - - - ضض 
 5882 580 180 ضض  يدياشور -15

(1)توتال كمفورت  -16  21651 586 737 ضض 

(2)توتال كمفورت  -  34666 040 1180 ضض 17

(1)توتال كمفورت  -18  43912 500 1500 ضض 

 545306 196 - - دجمالت دعم حليإل ومغييات األطفال

دجمالت الدعم المنصرـ لشركة مطاح  الدقيق 
 والمخا ت الكويتية

- - 063 7510269 

:شركة دسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدي  م  الرروض العرارية*  

كجم 50كيس تنة   955358 680 117141 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
وض العراريةطا وق جيري للمستفيدي  م  الرر*   

 1111 668 4996/834 طـا ـوقـــة

:شركة مطاح  الدقيق والمخا ت الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطا وق األ يض العاتل* 
 التكييـ* 
 الخرسانة* 
 الطا وق ااسمنتت* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهر ائية* 
 السيرامي  وال ورسال * 
 التكسية الخارجية* 

 ط 
 متر مكعإل

- 
إلمتر مكع  

 طـا ـوقـــة
- 
- 
- 
- 

12773 
35790 

- 
136060 

4207000 
15 
25 
12 
186 

800 
- 
- 

400 
800 

- 
- 
- 
- 

1578742 
626125 
1144000 
2685824 
565420 
16750 
42000 
67200 
108800 

 15612461 411 - - 2016 مايو دجمالت الدعم المنصرـ خالل شهر

 
 .رجية المختصة سوـ يتم ددراج احصائيات الشهر السا قن را لتأخر احصائيات الدعم م  ق ل الجهات الخا*
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 م الغ الدعم المنصرلة حسإل المجموعات الرئيسية
 2015 مايومرارنة  شهر  2016 مايوخالل شهر 

              .الريمة ألقرإل ألـ د
2016 مايو ال يا  2015 مايو   )%(التغير  

 (54) 15115 6165 المواد األساسية

األطفال اتمغييو حليإلال  545 577 (6) 

المواد اانشائيةا  * 8182 11576 (40) 

 (46) 21288 15612 دجمالت الدعم المنصرـ

 ض الطا وق ااسمنتتنةض الخرساالعاتلض التكييـض  الطا وق األ يض ضالجيري الطا وقض ااسمنتض تشتمل علز الحديد*           
 .رامي  وال ورسال ألطرم الصحيةض األسال  الكهر ائيةض والسيا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدي  م  المواد اانشائية المدعومة 
  2016 مايو شهر

 الوحدة المادة
 2016 مايو

 الكمية       عدد المستفيدي 

 611100 110 كيس  أسمنت

 11610 111 ط  حديد

 111850 578 متر مر ء جيريطا وق 

 21800 110  متر مكعإل أ يض عاتلطا وق 

 1417000 111 طا وقة دسمنتتطا وق 

 102800 110 كعإلمتر م خرسانة جاهتة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2016 مايو

 ( .د)الم لغ  عدد المستفيدي 

 888110 178 التكييـ المركتي

 1000 1 األطرم الصحية

 18000 1 السيرامي  وال ورسال 

 14400 1 أسال  كهر او

 .تم دةالة  نود جديدة 2014هر مايو م  شا تداًو *                        
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وهيه المؤشرات قد تكو  داللتهاا م اشارة . الوطنت االقتصادهنا  العديد م  المؤشرات التجارية التت تعكس الحالة لت       

و  لهاا داللاة غيار م اشارة وتعت ار ض ولك  لت أحيا  ك يرة قد تكاالتجارية م ل منح الرخص لالست مارات االقتصادعلز حالة 
و / أوو الوكاااالت التجاريااة / انعكاسااات أيةاااً ألوةاااع اقتصااادية قائمااة كمااا هااو لمعااامالت طلااإل تجديااد للسااجل التجاااري  أو

ونوةح لت هيه العجالة المعامالت السا رة التت تمت خالل الشهر ماء مرارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :ألهمية د راتها علز الوج  التالتوهت تتةم  أنشطة عديدة م  ا الماةـتضالعام الشهر م  

 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يردر نخفاض اض ةمعامل 520 لغ قيد الشركات  -1
 .2015 يونيو رمء شه مرارنة% 15حوالت  
  انخفاض ةضمعامل 110 قيد لروع الشركات  لغ -2

 يونيوشهر ء ة ممرارن% 70 حوالت ر يرد ملحو 
2015. 

 ضةمعامل 454 الشركاتت  يانات حصدت تعديال -1
 يونيو مرارنة  شهر %11حوالت  يردر  نخفاض ا

2015. 
 1412عدد المستخرجات الرسمية وصل دلز  -4
% 11 يردر  حوالت  انخفاض ملموس ضعاملةم

 .2015 يونيومرارنة  شهر 
 نخفاض ا ضةمعامل 18 لغت معامالت الره   -5

  شهرمرارنة %11يردر  حوالز  ملموس
 .2015يونيو

 
 :العالمات التجارية:  انياً 
 
 ضلةمعام 581 لغ ديداع عالمة تجارية  -1
مرارنة  شهر % 42يردر  حوالت واةح  نخفاض ا

 .2015 يونيو
 ضةلمعام 522عالمة تجارية   لغ لحص -2
مرارنة  %60در  حوالت ــرــي ملحو  نخفاضاــ 

 .2015 يونيو شهر 
 معاملةض 457ار سداد رسوم ااشهار  لغ دخط -1

مرارنة  شهر % 11يردر  حولت   ارتفاع ملموس
 .2015 يونيو
 لـيـجـسـز تـلـة عـــارةــعــداد مـــت أعـغـلــ  -4
  تصاعد ملحو   ضلةمعام 61 ة تجاريةــالمـــع
 .2015 يونيومرارنة  شهر % 245در  حوالت ري
 270 لغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5

% 56يردر  حوالت  نخفاض ملحو  ا ضةشهاد
 .2015 ويوني  شهرمرارنة 

 ضةمعامل 116تأشير علز عالمة تجارية   لغ  -6
 يونيو مرارنة  شهر% 14 يردر  حوالت  انخفاض
2015. 

 ضةـمعامل 152ة ـد عالمة تجاريـإل تجديــغ طلـ ل -7
مرارنة  شهر % 41يردر  حوالت واةح  انخفاض 

 .2015 يونيو
ملحو   نخفاضمعاملة  ا 14جات  لغ طلإل مستخر -8

 .2015 يونيومرارنة  شهر % 81يردر  حوالت 
 نخفاضمعاملةض  ا 144 لغ طل ات أعداد النشر  -1

 يونيومرارنة  شهر % 80يردر  حوالت  ملحو 
2015 . 

 
 

 :الوكاالت التجارية:  ال اً 
 
ض لةمعام 141 لغ طلإل تسجيل وكالة تجارية  -1
 مرارنة مء شهر% 12حوالت  يردر ملموس  نخفاضا 

  .2015 يونيو
  نخفاضا ض ةمعامل 71وكالة تجارية  تجديد لغ طلإل  -2

 .2015 يونيو مء شهر مرارنة% 10يردر  حوالت 
لم  ضت لرطالمعام 6ة تجارية وكالتعديل  لغ طلإل  -1

 .2015 يونيومرارنة مء شهر يحدث اي تغير  
تصاعد معاملةض  ارتفاع   52 لغ دلغاو وكالة تجارية  -4

مرارنة مء شهر يونيو % 140ملحو  يردر  حوالت 
2015 . 

يردر   نخفاض ا ض التمعام 1 دل لاقد  لغ طلإل  -5
  .2015 يونيو شهر مرارنة % 25 حوالت 

تم الرد علز كتإل االستفسارات الواردة م  داخل  -6
يردر  حوالت  سيط  ارتفاع ض ةمعامل 76الوتارة  عدد 

 .2015 يونيو مرارنة مء شهر1%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2015 يونيو مرارنة  شهر 2016 يونيو

2016 يونيو ال يا  م 2015 يونيو  )%(التغير       

 (15) 614 520 قيد شركات رئيست 1

 (70) 416 110 قيد شركات لروع 2

 (11) 521 454 تعديل شركات 1

 (11) 2116 1412 مستخرجات 4

 (11) 26 18 ره  5

 (12) 1711 2554 دجمالت المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2015 يونيومرارنة  شهر  2016 يونيو

2016 يونيو نوع المعاملة م 2015 يونيو  )%(التغير    

 (42) 1006 581 ديداع عالمة تجارية 1

 (60) 1120 522 لحص عالمة تجارية 2

سداد رسوم ااشهار دخطار 1  457 144 11 

 245 20 61 معارةة علز تسجيل عالمة تجارية 4

 (56) 610 270 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (14) 277 116 تأشير علز عالمة تجارية 6

 (41) 266 152 طلإل تجديد عالمة تجارية 7

 (81) 84 14 طلإل مستخرجات 8

عداد النشرأ 1  144 1684 (80) 

تااجمال        2605 5561 (51) 
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2015 يونيو مرارنة  شهر 2016 يونيو

2016 يونيو ال يا  م )%(التغير   2015 يونيو   

 (12) 211 141 طلإل تسجيل وكالة تجارية 1

 (10) 81 71 طلإل تجديد وكالة تجارية 2

 - 6 6 طلإل تعديل وكالة تجارية 1

 140 5 52 طلإل دلغاو وكالة تجارية 4

 (25) 4 1 طلإل  دل لاقد 5

 1 75 76 الرد علز كتإل االستفسارات الواردة م  داخل الوتارة 6

 (8) 182 151 ااجمالت
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ض  لااغ عاادد  لاات معااارض خارجيااة وداخليااة مشاااركةلاات  اال توجاا  الااوتارة لاات تفعياال وتنشاايط دور المعااارض  دولااة الكوياات وال      
معاارض )ض (معاارض النخ ااة العراااري)ض (معاارض عراااري: )معرةاااً وهاام ( 12)عاادد  2016 يونيااوخااالل شااهر  لداخليااةرض ااالمعاا

معارض أناا )ض (معارض  صامات كويتياة)ض (المعارض الرمةاانت للعراارات الكويتياة والدولياة)ض (معرض رمةا  والعياد) ض (استهالكت
وأما ليما يتعلق  المعارض الخارجية للام ياتم دقاماة أي معارض خاالل شاهر  .(معرض الماسة)وض (معرض ال ناو وااست مار)ض (كويتت
 .2016يونيو 

 
 

: اوهما معرةاي  لراط  2016 يونيوهيا وقد  لغ عدد المعارض المرامة علز أرض المعارض الدولية  منطرة مشرـ خالل شهر      
  .(الحج والعمرةعرض م) و ض(رمةا  والعيدمعرض )
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2015 يونيومرارنة  شهر  2016 يونيو  
 
 م
 

2016 يونيو ال يا  2015 يونيو  )%(التغير    

 - 1 - المعارض الخارجية 1

 (14) 14 12 المعارض الداخلية الخاصة 2

 (11) 1 2 المعارض المرامة علز أرض المعارض  مشرـ 1

 (22) 18 14 ااجمالت

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  
 


