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 ة المختصةبالنسبة إلدارة العالمات التجارية لم تردنا أي معلومات من الجه. 
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الشررهرية دصرردار شررهري يهررتم برصررد أ ررم دنجرراضات الرروضارة  د ررا ة دلرر  أبرررض  التجاريررة النشرررة   

األحداث االقتصادية  وتصدر خصيصاً للسادة متخريي الرررار بروضارة التجرارة والصرناعة  وللمهتمرين 

 .بالشؤون االقتصادية بصفة عامة

 :لتالية للمراسالت واإلستفسار الرجاء االتصال عل  األرقام ا

  22421212 - 22421272 - 22483215: تلفون 
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:قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المسا مة .1
( 1)عرردد  2117 يوليرروخررالل شررهر الرروضارة منحررت 
والتر  تعمرل  ر   المرفلرةالمسرا مة  اتلشركل رخص
الصررريانة  دنشررراء المشررراتل لاشرررجلر المثمررررة:مجرررال

 كمرا .و  تح وددارة المطاعم  الكهربائية والميكانيكية
رخررص أل رررع الشررركات المرفلررة  (2)عرردد  أصرردرت

تلميرر    السرركرا   والترر  تعمررل  رر  مجررال الصررير ة
تصرليح وصريانة  ألعرا  تسرلية كبرار وقاية السريارات

 .المعدات الخفيفة والثريلة لغير المركبات
 

 

 

 :شركات األشخاص. 2
       أمررررا بالنسرررربة لشررررركات األشررررخاص الصررررادرة  رررررد 

          ص الشرررررررررركات غ دجمرررررررررال  عررررررررردد ترررررررررراخيبلررررررررر
   خرررررالل  ررررريا  رخصرررررة (212) سرررررية الصرررررادرةالرئي

   لشرررررررركات يات  ةرخصررررررر (751)الشرررررررهر منهرررررررا 
  لشركات ت ـامنية رخص( 16)  مسؤولية محدودة

     حين بلغ لشركات توصية بسيطة رخص( 25)و
  رخصرررة( 224)دجمررال  أ رررع الشرررركات الصررادرة 

.2117 يوليرررررررررررررو رشررررررررررررره خرررررررررررررالل ويلررررررررررررر 

 

 

 2117 يوليو شهر كات األشخاص خاللتراخيص شر
 2116 يوليو مرارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116يوليو  2117 يوليو 2116 يوليو 2117 يوليو

 112 241 172 751 يات مسؤولية محدودة

 17 27 6 16 ت امنية

 2 17 2 25 توصية بسيطة

 164 224 127 212 اإلجمال 
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 
 

حجم الترراخيص الصرادرة حسر  الرطراع .  1
 :ياالقتصاد

 
بلرررغ عررردد الترررراخيص التجاريرررة الفرديرررة التررر  

 يوليررروخررالل شرررهر  وا رررت الررروضارة علرر  دصررردار ا
 اقتصرررررادية ررررر  أنشرررررطة  اً خيصرررررتر (444) 2117
خرردمات األعمررال  رر   خيصرترر (15)منهررا   مختلفررة

% 151 بحررروال  رررردري ملحرررو  بتصررراعد  تجاريرررةال
مرارنرررررة مررررر  نفرررررس الشرررررهر مرررررن العرررررام ويلررررر  بال
االعرررررالم خررررردمات  ررررر   تررررررخيص( 12) الما ررررر 
% 141بحرروال   يررردر بتصرراعد ملحررو   والتسررلية

. نة م  نفرس الشرهر مرن العرام الما ر ويل  بالمرار
  المنسرروجات والكماليررات رر  قطرراع  خيصرراً تر( 72)

مرارنرة  %112بحروال  يردر ملحو   بتصاعدويل  
قطرررراع  رررر  خيص اتررررر (26).2116 يوليرررروبشررررهر 

 بتصاعد ملحو ويل     االصالحات لاعمال الحر ية
رنرررة برررنفس الشرررهر مرررن مرا% 117 حررروال بيرررردر 

  . ـعام الما ـال
 

 :حجم التراخيص الصادرة حس  األنشطة.  2
 
  ــرررـخرررالل الشرررهر دل اً ترخيصررر( 444)ترررم تصرررني  الرررـ  

بجانرر    اً فـصنيررـت (11) تـدة بلغررـعديرر صرراديةاقتأنشررطة 
 .عير تصنيفها ل آلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخرى ت

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 بنسربة ترردر (تجرارة عامرة)لنشاط ح اً كانت أبرض ا  
نشرررراط  يليرررر  .مررررن جملررررة التررررراخيص %2حرررروال  ب
  برالرة  الهردايا والكماليرات  المالبس الجا ضة  مطعم)

% 5بنسربة ترردر بحروال   (وصالون لتجميل السيدات
 كرررل مرررن خيصاترررر  ميلررريه .مرررن جملرررة الترررراخيص

  استيراد وتصردير ووكيرل بالعمولرة  مأكوالت خفيفة)
غسريل وكروي علر    خياط مالبس للسيدات واقمشرتها

مرررررن جملرررررة % 1بنسررررربة ترررررردر بحررررروال  ( البخرررررار
  الهواترررر ) كررررل مررررن تررررراخيص ميلرررريه. التررررراخيص

بنسبة  (بس للسيداتخياط مال  مراوالت عامة للمبان 
وبررراق  الترررراخيص  .لكرررل مرررنهم %2ترررردر بحررروال  

ألنشررطة أخرررى تعررير تصررنيفها بلغررت نسرربتها حرروال  
 .من دجمال  التراخيص% 42

 

حجم التراخيص الصادرة حسر  التوضير  .  1
 :(المحا  ات)الجغرا   

 
المركض األول حيث بلغرت  العاصمةتبوأت محا  ة     

 %.22ترراخيص حروال  نسبة ما حصدت من جملة ال
المركرررض الثررران   حيرررث حصررردت حرررول ة تليهررا محا  ررر

. مررن دجمررال  التررراخيص %26بنسرربة تررردر بحرروال  
تأت  محا  ة الفروانية بنسربة قردرت  وبالمركض الثالث

 حيرث حصردتاألحمدي ة تليها محا   %.21بحوال  
مرن دجمرال   %14بنسبة تردر بحوال   الراب المركض 

ة ترأت  محا  ر واالخيرر الخرامسوالمركرض  .التراخيص
مرررن جملرررة % 11حررروال  ببنسررربة قررردرت  الجهرررراء

.2117 يوليرررررو ويلررررر  خرررررالل شرررررهر. الترررررراخيص
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 االقتصاديةأعداد التراخيص التجارية الفردية حس  الرطاعات 

 2116 يوليو مرارنة بشهر 2117يوليو خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2117 يوليو  2116 يوليو  )%(التغير    

 24 51 62 الوجبات الغيائية 1

 72 2 16 المنتجات الحيوانية  2

 112 11 72 المنسوجات والكماليات 1

 67 12 21 األثاث واألجهضة 4

 141 5 12 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 - 

 - 4 4 المعدات واآلليات 7

 - 11 11 مواد ومعدات البناء 2

 14 21 24 المراوالت 2

 151 6 15 خدمات األعمال التجارية 11

 21 62 25 التسويق والصير ة والفنادق 11

 (111) 1 -   والحر ية المهن االستشارية 12

 21 11 12 خدمات األعمال الحر ية  11

 117 12 26 اإلصالحات لاعمال الحر ية 14

 115 41 24 الحر  البسيطة 15

 56 224 444 اإلجمال 

 

 
 

 

 

 



 

5 

 

 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة أل م
 2117يوليو  األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 22 مطعم 1

 1 14 مأكوالت خفيفة 2

 5 21 المالبس الجاهزة 1

 5 21 الهدايا والكماليات 4

 2 11 الهواتف 5

 2 11 مقاوالت عامة للمباني 6

تصدير ووكيل بالعمولةاستيراد و 7  12 1 

 5 21 بقالة 2

 2 16 تجارة عامة 9

 2 11 خياط مالبس للسيدات 10

 1 12 حالقة للرجال 11

 5 21 صالون لتجميل السيدات 12

 1 15 غسيل وكوي على البخار 13

 49 218 أنشطة أخرى 14

 111 444 اإلجمال 
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 لصادرة حس  الرطاعاتأعداد التراخيص التجارية الفردية ا
2117 يوليو هروالمحا  ات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م  اإلجمال  الجهراء األحمدي الفروانية حول  العاصمة 

 62 6 12 11 12 12 الوجبات الغيائية  1

 16 4 1 1 1 1 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 72 4 15 15 12 26 المنسوجات والكماليات 1

 21 1 4 2 2 1 األثاث واألجهضة 4

 12 2 1 2 5 2 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  - - - 1 - 1 

 4 - - - - 4 المعدات واآلليات 7

 11 - - 1 1 7 مواد ومعدات البناء 2

 24 4 1 1 11 4 المراوالت 2

 15 2 1 2 2 2 خدمات األعمال التجارية 11

الصير ة والفنادقالتسويق و 11  11 25 11 2 2 25 

والحر ية االستشاريةالمهن  12  - - - - - - 

 12 - - 6 6 - خدمات االعمال الحر ية 11

 26 - 2 4 6 14 اإلصالحات لاعمال الحر ية 14

 24 14 14 17 21 12 الحر  البسيطة 15

2117  يوليو اإلجمال ( 1)   127 117 22 64 47 444 

2116  يوليو   اإلجمال (2)   72 72 52 57 12 224 

 56 161 12 71 42 61 (%)نسبة التغير             
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  موضعرة علر  الردول العربيرة وبريرة .مليرون د 11 حروال  2117 ليرويو بلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
بريرة  نسربة وبلغرت  %56 حروال بتردر   محررة نسبة .د مليون 6 حوال  لعربيةحيث كان نصي  الصادرات للدول ا العالم دول 

 %17يررردر بحرروال  ارتفرراع ملمرروس  يالحرر  حرردوثو.  .د مليررون 5 بحرروال تررردر  محررررة صررادرات% 44دول العررالم حرروال  
انخفرراض    رررد حرردث بالنسرربة للمرارنررة بررنفس الشررهر مررن العررام الما ررو  لصررادرات الشررهر بالنسرربة لصررادرات الشررهر الما رر 

 .%22حوال  ب يردر الشهرلصادرات 
 

 

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

 
 

ادرات لدول العالم األخرى  رد احتلرت أما بالنسبة دل  الص
مردمة دول العرالم المصردر دليهرا حيرث بلغرت قيمرة بلجيكا 

  بنسرربة تررردر حرروال  .د مليررون 1.2 حرروال صررادراتها 
. مررن دجمررال  الصررادرات دلرر  دول العررالم األخرررى% 24

 1بحروال  بصادرات ترردر المرتبة الثانية  أسبانياواحتلت 
مرررن دجمرررال  % 21  لحرررواببنسررربة ترررردر   .د مليرررون

المرتبررة الثالثررة حيررث بلغررت ديطاليررا  تواحتلرر. الصررادرات
بنسررربة ترررردر   .دألررر   256حررروال   هاجملرررة صرررادرات

 .مررن دجمررال  الصررادرات دلرر  دول العررالم% 17حرروال  ب
وأما برية صرادرات دول العرالم األخررى خرالل  ريا الشرهر 

 اليونران تركيرا  البرتغرال    رد كانت موضعة عل  كرل مرن
جمهوريرررة ليتوانيرررا    سرررلو ينيا  كينيرررا  قبررررص   رنسرررا

السرررويد  بولنررردا  سررريريالنكا  الهنرررد  بلغاريرررا  أثيوبيرررا  
 .وكوريا

 
لصادرات برية دول العالم األخررى  رتفاعا ويالح  حدوث 

 بنسرربة تررردر الما رر للشررهر خررالل  رريا الشررهر بالنسرربة 
لصرررادرات  مررروسمل رتفررراعا حررردث مررراك  %16 حررروال ب

بريرررة الررردول األخررررى بالنسررربة لصرررادرات نفرررس الشرررهر ل
وكانت أ م  .%17حوال  ب يردر الشهر من العام الما  
صررودا   بررول  دثيلررين :الشررهر ياالمررواد المصرردرة خررالل  رر

  وايرت   حلويراتبرول  برروبلينسريليكون    كاوية قشرور
 .سبريت  ميي  أبيض  منتجات ديروسول  وأصباغ

 
 

تررردر محررررة صررادرات  الرردول مردمررة  رري  العررراقاحتلررت 
مررن  %61 حرروال بتررردر   بنسرربة .دمليررون  4 بحرروال 

تليهررا الصررادرات  .ول العربيررةدجمررال  الصررادرات دلرر  الررد
حيررررث كانررررت جملررررة  %15 حرررروال محررررررة  األردن دلرررر 

  رررر ا مرررتليه . .د ألررر  272 بحرررروال ترررردر  هاتصرررادرا
نسرربة تررردر بحرروال  حيررث حررررت  لبنرران ةالثالثرر تبررةالمر
و ررر   . .د ألررر  641بحررروال  ترررردر  تبصرررادرا% 11

 224حيث بلغت صادراتها حروال   تونسالمرتبة الرابعة 
أمررا بريررة صررادرات %. 4  بنسرربة تررردر بحرروال  .د ألرر 

 رد كانت موضعرة  2117 يوليو الدول العربية خالل شهر
  .  الجضائر  و لسطينالسودان اليمن مصر   عل  كل من

 
دول للات  يا الشهر لصادر ارتفاع ملحو ويالح  حدوث 

حروال  بيرردر العربية بالنسربة لصرادرات الشرهر الما ر  
الشرررهر لصررادرات  وا ررح انخفرراضحرردث مررا بين  61%

مرارنررررة  %42حرررروال  بنسرررربة تررررردر ب للرررردول العربيررررة
حيث كانرت أ رم  .الما  بصادرات نفس الشهر من العام 

 :العربيررة خررالل  رريا الشررهرول المررواد المصرردرة دلرر  الررد
ليررررا  ضجاجيررررة  عبرررروات أرقيررررة  أصرررروا  وأكيرررراس و
 حبيبات بالسرتيكية  بول  دثيلين  مواد عاضلة   بالستيكية

    يرردروكلوري حرامض   ضيروت  وعصررائر منتجرات ألبران
علرر  أنابيرر  بالسررتيكية    اتحلويرر ور صررودا كاويررة قشرر

  روالت بالسرررررتي   كيربررررر         كرترررررون  وايرررررت سررررربريت
.ينبالرررررررررررررر  سرررررررررررررربرايت  ون ررررررررررررررام البوليرررررررررررررروريث
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 الكويتية المنشأ 2117 يوليو صادرات شهر
 2116 ليويوو 2117 يونيو مرارنة بشهري

      .قر  أل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2117 يوليو  
 قيمة صادرات

2117 يونيو  
 قيمة صادرات

2116 يوليو  

 11126 4114 6445 الدول العربية 1

عالمبرية دول ال 2  5111 4116 1671 

 14766 2171 11456 جملة الصادرات

111=  2117الرقم الرياس  لعام   111 71 122 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2117 يوليو صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية 2116 ليويوو 2117 يونيو بشهر  

  .قر  أل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2117 يوليو  
 قيمة صادرات

2117 يونيو  
 قيمة الصادرات

2116 يوليو  

 257 217 255 مصر 1

 224 141 242 اليمن 2

 121 244 641 لبنان 3

 272 117 - المغر  4

 117 112 224 تونس 5

 1117 241 272 األردن 6

 2714 1121 1262 العراق 7

 16 62 11 السودان 2

 11 522 126 الجضائر 2

 6-  17  لسطين 11

اإلجمال               6445 4114 11126 

111=  2117الرقم الرياس  لعام   111 61 172 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117 يوليو رهلعالم األخرى خالل شلدول ا  

)%(النسبة   .الريمة ألقر  أل  د الدول المصدر دليها م  

 2.6 132 تركيا 1

 17.1 856 ديطاليا 2

 21.6 1030 أسبانيا 1

 21.6 1183 بلجيكا 4

 12.5 627 البرتغال 5

 1.1 6 اليونان 6

 2.6 422  رنسا 7

 1.6 72 قبرص 2

 1.4 12 كينيا 2

و ينياسل 11  115 2.1 

 2.2 112 جمهورية ليتوانيا 11

 1.7 11 السويد 12

 1.1 16 بولندا 11

 1.1 6 سيريالنكا 14

 1.4 12 الهند 15

 6.6 111 بلغاريا 16

 1.4 12 أثيوبيا 17

 1.12 1 كوريا 12

 اإلجمال 
(2117يوليو )   

5111 111 

 اإلجمال  للشهر السابق من نفـس العام
(2117يونيو  ) 

4116 - 

 اإلجمال  لنفس الشهر من العام السابق 
(2116يوليو )  

1671 - 
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 2117 يوليوخالل  حس  أ م المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أ م المنتجات الكويتية الصادر
شهادات المنشأ لها  

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 27 لبنان 1
منتجات ألبان  – عبوات بالستيكية – عل  كرتون -أكياس ورقية 

 روالت بالستي  –أصوا  وأليا  ضجاجية  – وايت سبريت
642644 

 11 مصر 2
أصوا  وأليا   – بالستيكية حبيبات –ديثيلين بول   –مواد عاضلة 

 ضجاجية
254627 

 151 األردن 1
 -أنابي  بالستيكية  –حلويات  -بول  دثيلين  –حبيبات بالستيكية 

 كيرب 
271561 

 224227 بول  دثيلين –حبيبات بالستيكية  15 تونس 4

 115 العراق 5
 – حامض  يدروكلوري  –ضيوت  – وعصائر منتجات ألبان

 حلويات
1262415 

 126416 صودا كاوية قشور 2 الجضائر 6

 242511  كيرب 4 اليمن 7

بال  سبرايت – حلويات 4  لسطين 2  17411 

 11156 ن ام البوليوريثين – حلويات – صودا كاوية قشور 4 السودان 2

 6445116  524 اإلجمال 
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 2117 يوليو خالل شهرحس  أ م المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى
 

 م
 رالدول المصد
 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

أ م المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 2 تركيا  1
 –صودا كاوية قشور  - بول  دثيلين

 بول  بروبلين
111511 

صودا كاوية قشور - بول  دثيلين 11   رنسا 2  422166 

سيليكون - ول  دثيلينب 12 أسبانيا 1  1122617 

 1121166 بول  دثيلين 11 بلجيكا 4

سيليكون - بول  دثيلين 11 ديطاليا 5  256162 

بول  بروبلين – بول  دثيلين 7 البرتغال 6  627154 

 6421 بول  دثيلين 7 اليونان 7

حلويات - بول  دثيلين 5 السويد 2  11177 

 72255 بول  دثيلين 1 قبرص 2

 112411 سيليكون 1 توانيالي 11

 6411 وايت سبريت 1 سيريالنكا 11

 16125 بول  دثيلين 1 بولندا 12

 114765 بول  دثيلين 7 سلو ينيا 11

 112641 بول  دثيلين 1 بلغاريا 14

 12511 ميي  أبيض 2 الهند 15

منتجات ديروسول –صودا كاوية قشور  2 أثيوبيا 16  12124 

 222 أصباغ 1 كوريا 17

 12711 أصباغ 1 كينيا 12

 
 اإلجمال 
 

27 
 

5111422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 
 
 
 
 
 
 

  
 1161ما التراخيص الت  تم تجديرد ا  كران عردد ا أ
 اً خيصررتر 651ويلرر  مرابررل  الشررهر خررالل  اً خيصررتر

 بإرتفراعويلر   الما ر   العرام مرن يوليرو خالل شرهر
وقرررد وا ررررت الررروضارة علررر   .%61يرررردر بحررروال  

 يوليرررو خرررالل شرررهر اً مؤقتررر خيصررراً تر 721 رداـدصررر
% 5 حررروال بقررردر  بسررريط بإنخفررراض ويلررر   2117

 .الما  مرارنة م  نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

 رررر  أعررررداد  ارتفرررراع ملحررررو  2117ليررررويو شررررهد شررررهر
 (الجديدة  المجددة  المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

  2117 يونيو مرارنة بما صدر خالل شهر %52بنسبة 
 بينمررا .خيصرراً تر 2121قررد بلغررت جملررة  رري  التررراخيص و

 االسررتيرادلتررراخيص  %27 حرروال بيررردر ارتفرراع حرردث 
وكران  .الما ر عما سبق دصدار  لنفس الشهر من العرام 

بنسربة  اً خيصتر 1241مة العا االستيرادنصي  تراخيص 
 كران  المؤقت االستيرادأما تراخيص   %61  تردر حوال
ا بلغررررت أعررررداد تررررراخيص كمرررر .خيصاتررررر 721عرررردد ا 
  رخررالل الشرره اً خيصررتر 172 العامررة الجديرردة االسررتيراد

   ـررـا ـمـال يوليررو اللــررخ اً صـرخيررـت 117 لـ  مرابررـويلرر
.%51وال  ررررررررررررردر بحرررررررررررري بأرتفرررررررررررراع ملحررررررررررررو بإ
 

 
 2117 يوليو تراخيص االستيراد المؤقت لشهر

  2116 يوليو بالمرارنة م  شهر

 )%(التغير  2116 يوليو  2117 يوليو البيان م

 (15) 422 121 ب اعة 1

 - - 1 مالبس عسكرية 2

 (2) 27 25 (سنوية)مواد كيماوية  1

 (25) 4 1 خصلبو 4

 - - - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العربية 7

- - -  شركة الضيوت العربية 8

 (16) 217 211 ياراتس 9

 (5) 827 783 اإلجمال  
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يوليو شهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها دلي  2116 يوليومرارنة م  شهر  2117

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديد ا جديدة

 تجار أ راد

2117 يوليو  44 212 251 

2116 يوليو  12 151 121 

%التغير   16 17 12 

م.م.شركات ي  

2117 يويول  111 724 217 

2116 يوليو  62 411 472 

%التغير   66 76 75 

 شركات ت امنية

2117 يوليو  2 44 51 

2116 يوليو  1 21 24 

%التغير   211 111 121 

   شركات توصية بسيطة

2117 يوليو  7 11 12 

2116 يوليو  6 25 11 

%التغير   17 24 21 

 شركات مسا مة

2117 يوليو  6 51 52 

2116 يوليو  2 41 42 

%التغير   211 11 41 

 اإلجمال 

2117  يوليو  172 1161 1241 

2116 يوليو  117 651 767 

%التغير   51 61 62 
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مرررن  طرررن  3.4حررروال  قامرررت الررروضارة بررردمغ 
ويلر  مرابرل حروال    2017يوليوالي   خالل شهر 

  ارتفاع ير دلو يا يش 2116 يوليوطن    شهر  2
عما تم دمغة خرالل %.66ة حوال  تتردر نسب وا ح
 . من العام الما   يونيوشهر 
 

كميررات الف ررة الترر  تررم ل  انخفرراضبينمررا حرردث            
 يوليرروبالمرارنررة مرر  شررهر الشررهر   رريا دمغهررا خررالل

جررم ك 114 خررالل الشررهر حرروال  بلغررت  حيررث 2116

مرن ليرو ويكجم خالل شهر  141بعدما سجلت حوال  
 %.26يردر بحوال   انخفاض  أي العام الما  

     
األحجرار يات الريمرة  لكميات  تصاعد ملحو  كما حدث 

  قررردرت مررن قبررل الرروضارةوترييمهرررا الترر  تررم  حصررها 
  الما رر  يونيررومرر   ةمرارنرر% 233حرروال  ب نسرربت  

قطعررة خررالل الشررهر  286 كميررات األحجررار حيررث بلغررت
 .  2116 يوليو ة خاللقطع 26مرابل ويل    الحال 

   
 
 

(لمضيد من التفاصيل ان ر الجداول التالية)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2116 يوليو مرارنة بشهر 2117 يوليو شهرخالل   
2117 يوليو البيان  2116 يوليو   )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات الي   الت  تم دم  1154.145 2111.121 65 

(  .د)رسوم دمغ الي     167714.111 111554.651 65 

(كيلوجرام)كميات الف ة الت  تم دمغها   114.112 141.426 (26) 

( .د)رسوم دمغ الف ة   516.111 717.111 (24) 

(قطعة)كميات األحجار يات الريمة الت  تم  حصها وترييمها   226 26 211 

( .د)رسوم الفحص   151.161 14.761 224 

(كيلوجرام) الي بية والف ية كميات السبائ   1571.142 671.712 115 

( .د)رسوم السبائ    72652.411 651.151 11222 
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 مرارنة 2117 يوليوكميات الي   المدموغة لشهر 
 حس  العيار 2116 ويوليو 2117 يونيوبشهري 

 الوضن بالكيلوجرام                

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

22 عيار البيان 21عيار   12عيار    
بالتين عيار 

(251)  
جمال اإل  

وليوي  
2117 

 1142.124 1.164 27.121 1124.112 211.652 مصدر محل 

 2112.111 1.111 121.112 256.521 262.446 مصدر خارج 

 1154.145 1.164 221.222 1241.221 1121.122 اإلجمال 

 يونيو
2117 

 672.622 - 2.151 557.617 112.255 مصدر محل 

 651.712 - 55.177 216.716 122.226 مصدر خارج 

 1111.161 - 64.227 764.151 511.721 اإلجمال 

 يوليو
2116 

 511.145 - 16.671 424.472 22.224 مصدر محل 

 1422.242 - 441.224 412.122 645.562 مصدر خارج 

 2111.121 - 452.667 216.27 715.556 اإلجمال 
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دعمدد ل وديميددم تدد   2117 يرنيدر قدمت  لوددرةلخال  ددر   دد      

 دينددددددد خل  ري يددددددد  تديدددددددر  15.5لومدددددددرلد يادددددددمخ   دددددددرلو  

دعمدددن  ن ددد    لختفددد و ددد وك ي دددر  قدددم  ك،.د( 15410863)

 . ع  لوش   لو   ق عدين% 6قمخت   رلو  

 
حظي  تجمرع  لومدرلد لسا ادي  لو د  ت د   عد    يدق     

 ..2  لو مرينيدد  و دد ل لوشدد   عدددد دعددا ياددمخ   ددرلو  لو ط قدد

ت  إجمد و  لودمعا لومشد خ % 61ك، ون      حرلو  .تدير  د

 .إوين آنف 

 

حديب  ردخال  ،ا  وتشمل ه ه لومجمرع  عدد أخة  ش وخ،     

ويرحد  أندن قدم . لودمج  و ع دي، ةي  ن  ت ، تيجر  لوطم  ا

 تدد يرندد   شدد   تا خ% 1دعم دد   ن دد   قددمخت   ددرلو   لختفدد 

 .لوم ض 

 

و دد  إ ل أضدديى إوددد هدد ه لومجمرعدد  دعددا ت دد ي ت وحديددب     

تدد  إجمدد و  لوددمعا و  ددل % 1 ددرلو   لس فدد    ن دد   تاددمخ 

تد  إجمد و  % 61جمد  لومعا وش    تطد ح  لودمقيق حدرلو  

 .2117 يرنيرلومعا لومن     ر  

 

 هدد ل وقددم تددا مدد   قيمدد  دعددا لومددرلد لو دد  ا  إوددد  دد       

تط ح  لومقيق ولومخ  ز لو ري ي ، ولو   قمخت جمد      رلو  

لوايمد  لو د  ا   ن د   تادمخ   درلو    لختفيدك، .تدير  د 2.5

 .ع  ت  تا م فن ف  لوش   لوم ض % 15

 

ك،  ن دد   .أوددى د 512 د دد  قيمدد  دعددا لحاددمن  حددرلو     

لنخف ض ويرح  حموث . ت  إجم و  لومعا% 1قمخت   رلو  

 %.17ع  لوش   لوم ض   دغ حرلو  ومعمن 

 

 2211 دغ دعا لوط  رق لوجي ي  در  هد ل لوشد   حدرلو    
. ك،  ن    ضئيد  ت  د ال ت    ت  إجمد و  دعدا لوشد  .د أوى

ومعمددن عدد  لوشدد   لوم ضدد   دددغ  لنخفدد ضويرحدد  حددموث 

 %.21حرلو  

 

 1.2 دغ دعا لو ميم لو ي قمت ن لورةلخال  ر  لوش   حرلو     

تدد  دعددا % 12 ددرلو   ك، وهددر يم ددل ن دد   تاددمخ .د ر تديدد

% 27تاددمخ ن دد  ن   ددرلو  لنخفدد ض ويرحدد  حددموث . لوشدد  

 .تا خن  ت  لوش   لوم ض 

 

و دغ دعا لوط  رق لس يض لويد ة   در  هد ل لوشد   حدرلو     

تدد  إجمد و  دعددا % 1ك، و ن د   قددمخت حدرلو  .أودى د 122

تا خند  % 21و  يادمخ   درل لنخفد ضويرح  حدموث . لوش  

 .  وش   لوم ض 

 فيف   ك، و  ن  ن   ن .د  أال115 دغ دعا لو  ييى حرلو     

لنخفد ض ويرحد  حدموث . ت  إجم و  لودمعا %2تامخ   رلو  

 .تا خن    وش   لوم ض % 5يامخ   رلو  
 

ك  ددر  لوشدد   .د تديدر  1.2و ددغ دعددا لوخ اد ن  حددرلو      

. تد  إجمد و  دعدا لوشد   %12تادمخ   درلو  لو  و ،  ن د   

قدمخت   درلو   ولضد ن و  وك ي ر  قدم لنخفدض دعمدن  ن د  

 .ع  لوش   لوم ض % 45

 

 451أت    ون    ودطد  رق لحادمن   فادم  ددغ دعمدن حدرلو     

. تد  إجمد و  دعدا لوشد   %1تادمخ   درلو   ن د   ك، .أوى د

تا خنددد    وشدددد   % 16  دددرلو   نخفدددد ضلويرحددد  حدددموث 

 .لوم ض 

 

 ن دد   ك، .أوددى د 2411و دددغ دعددا لس اددا لو دد ي  حددرلو     

ويرحدد  . تدد  إجمدد و  لوددمعا و دد ل لوشدد   ضددئيد  ت دد د ال تدد   

 .تا خن    وش   لوم ض % 51يامخ   رلو   نخف ضلحموث 

 

أوددى  2411أتدد  دعددا لساددرك لو     ديدد  فاددم  دددغ حددرلو     

 تددد  إجمددد و  دعدددا لوشددد   ن ددد   ضدددئيد  ت ددد د ال تددد    ك، .د

% 64يادمخ   ددرلو  تد در   لختفد  ويرحد  حدموث . لو د و 

 .تا خن    وش   لوم ض 

 

 ن دد    ك، ب.أوددى د 12 دددغ دعددا لو ددي لتيك ولو رخاددر     

ويرحد  . تد  إجمد و  دعدا لوشد   لو د و  ضئيد  ت  د ال ت   

 .تا خن    وش   لوم ض % 11حموث لنخف ض يامخ   رلو  

 

ك،  ن د   .أودى د 121   حدرلو  دغ دعدا لو   دي  لوخ خجيد   

ويرحد  . تد  إجمد و  دعدا لوشد  % 2قمخت   درلو   فيف  

تا خند    وشد   % 21قمخت ن   ن   درلو   لنخف ضحموث 

 .لوم ض 
 
 172أوى  يس أادمن  إودد  111ه ل وقم تا م   حرلو     

 148 ددد  تددد  لو ميدددم إودددد  6480  حضددد ف  إودددد . ت ددد فيمأل 

ت دد فيملل  16  رق لوجيدد ي إوددد مدد   لوطددت دد فيملل،  مدد  تددا 

، وتددا  ت دد فيمل 142ومدد   لوطدد  رق لس دديض لويدد ة  إوددد 

ت دددد فيملل، ومدددد    140مدددد   لوطدددد  رق لحاددددمن   إوددددد 

ت  فيملل، و    م   ه ه لومرلد  147لوخ ا ن  لوج هزال إود 

 .2117 يرنير ر      

 

 111أتدد  عددمد لوم دد فيمي  تدد  لو  ييددى لوم  ددزي فاددم  دددغ    

لسم  غ لوخشن    ند   ملل، و  ون    ويمد لوم  فيمي  ت ت  في

 .2117 يرنير و وك  ر  ت  فيمل، 2ت  ن يب 
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 2117 يونيو رـــشهمبالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعبئةوأالضنة  المادة  
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:ويتيةشركة مطاحن الدقيق والمخابض الك( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   

بشاور أرض  3136760 - 9650000 كيلو جرام  

 - - - - سكر

 57205 925 749750 - عدس

علبة 6كرتون عبوة  حلي  بودرة عادي  235872 406 4148878 

علبة 6كرتون عبوة  ضيت نبات   184207 910 944981 

 146135 222 147017.325 كرتون معجون الطماطم

 844635 551 2963471 كيلو جرام الدجاج 

 - - - كاسات جبن كاسات

 - - - كيلو الطحين

 9278597 14 - - دجمال  دعم المواد األساسية

:مغييات وحلي  األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 16929 900 900 غ24x411كرتون عبوة   

QI 2-سيميال  أد انس غ 411   1099 300 39234 

QI 1-21945 440 592     سيميال  غين 

جولد 26حلي  دس -4     400 680 12053 

حلي  بروميل  -5 غ 24/411كرتون عبوة     150 130 4520 

(1)نان  -6     1100 680 16531 

(2)نان  -7     1500 200 22543 

غين بلص  -2     1799 57 56386 
(1)نان  -2     1900 900 21243 

 21233 120 800     بروجرس جولد -11

(1)دبتاميل  -11      1240 616 12819 

(2)دبتاميل  -12     1240 964 9350 

(1)بيبيال   -11     350 860 4577 

(2)بيبيال   -14     - - - 

بيدياشور -15  - 560 360 18301 

(1)توتال كمفورت  -16  - 1717 26 50442 

(2)توتال كمفورت  - 17 - 975 550 28643 

(1)توتال كمفورت  -12  - 1260 500 36886 

 393643 283 - - دجمال  دعم حلي  ومغييات األطفال

دجمال  الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق والمخابض 
 الكويتية

- - 297 9672240 

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

كجم 51كيس ضنة   529295 200 508123 

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

 2830 346 1415.173 متر مكع 

:شركة مطاحن الدقيق والمخابض الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العاضل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنت * 
 األطرم الصحية* 
 يةاألسال  الكهربائ* 
 السيرامي  والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكع 

- 
 متر مكع 
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

10190 
22200 

58 
95250 

3368000 
8 
5 
8 

343 

- 
- 
- 
- 

200 
- 
- 
- 
- 

1880055 
388500 
304500 

1880235 
425659 

8400 
8400 

16800 
288120 

 15410863 43 - - 2117 يونيو دجمال  الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .ن را لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم ددراج احصائيات الشهر السابق*
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 مبالغ الدعم المنصر ة حس  المجموعات الرئيسية
 2116 يونيومرارنة بشهر  2117 يونيوخالل شهر 

              .الريمة ألقر  أل  د
2117 ويوني البيان 2116 ويوني   )%(التغير  

 2 2115 2272 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حلي ال  124 216 67 

المواد اإلنشائيةا  * 5712 2222 (16) 

 (16) 12161 15411 دجمال  الدعم المنصر 

 .الطابوق األبيض  الجيري الطابوق  اإلسمنت  تشتمل عل  الحديد*           
 

 
 
 
 

 خاللائية المدعومة المستفيدين من المواد اإلنش
  2117 ويوني شهر

 الوحدة المادة
 2117 يونيو

 الكمية       عدد المستفيدين

 111411 127 كيس  أسمنت

 6421 142 طن حديد

 2251 16 متر مرب  جيريطابوق 

 11171 142 متر مكع  أبيض عاضلطابوق 

 1211111 142 طابوقة طابوق دسمنت 

 57421 147 مكع متر  خرسانة جا ضة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2117 يونيو

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 551111 111 التكيي  المركضي

 - - األطرم الصحية

 - - السيرامي  والبورسالن

 - - أسال  كهرباء

 1611 2 األصباغ الخشبية

 .ول األول و نا  جدول جديدم ا ة للجد بنود جديدة نا   2114من شهر مايو ابتداًء *                        
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و ي  المؤشرات قد تكون داللتهرا مباشررة . الوطن  االقتصاد نا  العديد من المؤشرات التجارية الت  تعكس الحالة          

هرا داللرة غيرر مباشررة وتعتبرر   ولكن    أحيان كثيرة قد تكرون لالتجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / أوالوكرراالت التجاريررة و/ معررامالت طلرر  تجديررد للسررجل التجرراري أوانعكاسررات أي رراً ألو رراع اقتصررادية قائمررة كمررا  ررو ل

نفرس  مر مر  مرارنرة  يوليروشرهر ونو ح     ي  العجالة المعامالت السابرة الت  تمت خرالل . العالمات والرخص التجارية
 :أل مية دبراض ا عل  الوج  التال و   تت من أنشطة عديدة من ا ما ـ  الالشهر من العام 

 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
بسيط  نخفاضبا  ةمعامل 516بلغ قيد الشركات  -1

 يوليو رم  شه مرارنة% 1حوال  ب يردر
2116. 

  تمعامال 111 قيد  روع الشركات بلغ -2
شهر ة م  مرارن% 21 حوال بر يرد بانخفاض

 .2116 يوليو
 ةمعامل أي الشركاتت بيانات تعديال لم تحصد -1

 .2117خالل شهر يوليو 
 2622عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4

 %55يردر بحوال  ملحو   بارتفاع  عاملةم
 .2116 يوليومرارنة بشهر 

يردر  بارتفاع  ةمعامل 47بلغت معامالت الر ن  -5
 .2116 يوليو بشهرمرارنة  %27بحوال  

معاملة  411يل الشركات بلغ عدد عرود تعد -6
 .2117خالل شهر يوليو 

  خالل معاملة 452شركات القيد تأسيس  تبلغ -7
  .2117 يوليوشهر 

 

 :الوكاالت التجارية: ثانياً 
 
  لةمعام 211بلغ طل  تسجيل وكالة تجارية  -1

مرارنة م  % 261حوال  بيردر بتصاعد ملحو  
  .2116وليو ي شهر

نخفاض اب  ةعاملم 46وكالة تجارية  تجديدبلغ طل   -2
 يوليو م  شهر مرارنة% 41يردر بحوال  وا ح 
2116. 

معامالت  بانخفاض  1بلغ طل  تعديل وكالة تجارية  -1
مرارنة م  شهر يوليو % 41وا ح يردر بحوال  

2116. 
خالل شهر  معاملة 22ة تجارية وكال دلغاءبلغ طل   -4

 .2117يوليو 
 بانخفاض  واحدة  رط ةبلغ طل  بدل  اقد معامل -5

 يوليومرارنة بشهر % 26يردر بحوال  ملحو  
2116. 

تم الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل  -6
يردر بحوال   رتفاع ملحو با  ةمعامل 115 الوضارة بعدد

 .2116 يوليو مرارنة م  شهر 67%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2116 يوليو مرارنة بشهر 2117 يوليو

2117 ويولي البيان م 2116  يوليو  )%(التغير       

 (1) 521 516 قيد شركات رئيس  1

 (21) 141 111 قيد شركات  روع 2

 (111) 122 1 تعديل شركات 3

 55 1622 2622 مستخرجات 4

 27 17 47 ر ن 5

 1 1 411 قيد تعديل شركات 6

 1 1 452 قيد تأسيس الشركات 7

 52 2722 4154 دجمال  المعامالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2116 يوليو مرارنة بشهر 2117 يوليو

2117 يوليو البيان م )%(التغير   2116 يوليو   

 261 64 211 طل  تسجيل وكالة تجارية 1

 (41) 21 46 طل  تجديد وكالة تجارية 2

 (41) 5 1 طل  تعديل وكالة تجارية 1

اء وكالة تجاريةطل  دلغ 4  22 1 1 

 (26) 7 1 طل  بدل  اقد 5

 (67) 62 115 الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل الوضارة 6

 26 222 412 اإلجمال 
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  بلررغ عرردد وداخليررة مشرراركة  رر  معررارض خارجيررة رر   ررل توجرر  الرروضارة  رر  تفعيررل وتنشرريط دور المعررارض بدولررة الكويررت وال      
وأمرا  يمرا . (بصرمات كويتيرةمعررض )و  (لرواضم العائلرةمعررض ) :او مر معر رين  ررط 2117 يوليروخرالل شرهر  لداخليرةرض ااالمع

 .2117 يوليويتعلق بالمعارض الخارجية  لم يتم دقامة أي معرض خالل شهر 
 
 

معررض واحرد  ررط  2117 يوليروبمنطررة مشرر  خرالل شرهر  يا وقد بلغ عدد المعرارض المرامرة علر  أرض المعرارض الدوليرة      
 (.الصيف  الدول معرض ال: )و و
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2116 يوليومرارنة بشهر  2117 يوليو  
 
 م
 

2117 ويولي البيان 2116 يوليو  ()%التغير    

 - - - المعارض الخارجية 1

 - 2 2 المعارض الداخلية الخاصة 2

 - 1 1 المعارض المرامة عل  أرض المعارض بمشر  1

 - 1 1 اإلجمال 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 


