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 المـقـدمة
 
 
 
 

النشرة التجارية الشهرية هي إصدار شهري يهتم برصد أهم إنجازات الوزارة، إضافة       

ً للسادة متخذي القرار بوزارة التجارة  إلى أبرز األحداث االقتصادية، وتصدر خصيصا

 والصناعة، وللمهتمين بالشؤون االقتصادية بصفة عامة.
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 التراخيص التجارية
 قطاع التراخيص التجارية الفردية:

. حجم التراخيص الصادرة حسب األنشطة:1  

 جانب أنشطة أخرى تعذر ( تـ      صنيفاً  10( ترخيصاً خالل الشهر إلى أنشطة اقتصادية عديـ      دة       200تم تصنيف الـ            

 تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها.

والكماليات(  نسبة تقدر  ي يها نشاط   الهدايا من جم ة التراخيص  %6(  نسبة تقدر  حوالي مطعم أ رزها حظاً كان  لنشاط 

ة كمبيوتر  حالقة ل رجال  أجهز األنشطة التالية  %  ت يها4%  ي يها نشاط   المال س الجاهزة(  نسبة تقدر  حوالي 4.5 حوالي 

ت يها األنشطة التاليه  استقدام العمالة المنزلية    %3 نسبة تقدر  حوالي  غسيل وكوي ع ى البخار  خياطة مال س ل سيدات

لألنشطة االخرى و اقي التراخيص   لكل ع ى حدة %2.5تقدر  حوالي  نسبة  (استيراد وتصدير ووكيل  العمولةالمواد ال ذائية  

 من اجمالي التراخيص.   %66ترخيصاً  نسبة  132عددها  تصنيفها   غ معذر

 

 2021 يوليوشهر عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة الهم االنشطة خالل 

 

 النسبة% العدد النشاط

 6 12 مطعم

 3 6 أجهزة كمبيوتر

 3 6 حالقة ل رجال

 3 6 غسيل و كوي ع ى البخار

 3 6 خياطة مال س ل سيدات

 2.5 5 استقدام العمالة المنزلية

 4 8 المال س الجاهزة

 2.5 5 المواد ال ذائية

 4.5 9 الهدايا والكماليات

 2.5 5 استيراد وتصدير ووكيل  العمولة

 66 132 أنشطة أخرى

 100 200 اإلجمالي
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 2021عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل شهر يوليو



 

4 

 

 ثانياً: قطاع التراخيص التجارية الفردية:
 االقتصادي:حجم التراخيص الصادرة حسب القطاع  .1

( ترخيصاً في أنشطة 200  2021 يوليو  غ عدد التراخيص التجارية الفردية التي وافق  الوزارة ع ى إصدارها خالل شهر 

قطاع ( ترخيصاً في 24   الوجبات ال ذائية( ترخيصاً في 27  الحرف البسيطة ( ترخيصاً في قطاع 42اقتصادية مخت فة  منها  

المنتجات الحيوانية في قطاع  ترخيص (20   قطاع التسويق والصيرفة والفنادق( تراخيص في 23   المنسوجات والكماليات

خيص في قطاع ا( تر9   األساس واألجهزةفي قطاع  ترخيص( 13   خدمات األعمال التجارية( ترخيص في قطاع 15   والنباتية

 (4 مواد ومعدات البناء  خيص في قطاع اتر (6 االعالم والتس ية  في قطاع  تراخيص( 7 االصالحات لألعمال الحرفية  

المعدات في قطاع  تراخيص( 3 المقاوالت  في قطاع  تراخيص (4 من والسالمة وال وازم الطبية  خيص في قطاع االاتر

  .األنشطة العقارية والخدمات المتص ة  ها( ترخيص في قطاع 1   المهن االستشارية والحرفية ( ترخيص في قطاع2 واالليات 

 

 

 

  

 

 

 
 

051015202530354045

الوجبات الغذائية 

المنتجات الحيوانية والنباتية

المنسوجات و الكماليات

االساس و االجهزة

االعالم و التسلية

االمن و السالمة واللوازم الطبية

المعدات و االليات

مواد و معدات البناء

(المكاتب )المقاوالت 

خدمات االعمال التجارية

التسويق و الصيرفة والفنادق

المهن االستشارية والحرفية

االصالحات لألعمال الحرفية

األنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها

الحرف البسيطة

2021و يوليشهرخاللاألقـتـصـاديـةالـقـطـاعـاتحـسـبالفرديةالتجاريةالتراخيصأعداد

 

   2021 يوليوعدد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسب القطاعات االقتصادية خالل شهر 
  %( النسبة 2021يوليو  القطاع االقتصادي البيان

 14 27 الوجبات ال ذائية 1

 9.5 20 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 11.5 24 المنسوجات و الكماليات 3

 6.5 13 االساس و االجهزة 4

 3.5 7 االعالم و التس ية 5

 2 4 االمن و السالمة وال وازم الطبية 6

 1.5 3 المعدات و االليات 7

 3 6 مواد و معدات البناء 8

 2 4 المقاوالت  المكاتب ( 9

 7.5 15 خدمات االعمال التجارية 10

 11.5 23 التسويق و الصيرفة والفنادق 11

 1 2 المهن االستشارية والحرفية 12

 4.5 9 االصالحات لألعمال الحرفية 13

 1 1 األنشطة العقارية والخدمات المتص ة  ها 14

 21 42 الحرف البسيطة 15

 100 200 اإلجمالي

   



 

5 

 

 :حجم التراخيص الفردية الصادرة حسب المحافظات  . 3

 
حيث      نسبتها  2021 يوليوخالل شهر  الصادرة الفرديةن التراخيص التجارية النصيب األع ى مع ى العاصمة  ةاستحوذت محافظ

ترخيص  46 جم ة تراخيص       حوليتأتي محافظة  الثانيو المركز ترخيص  47% من جم ة التراخيص الصادرة وهي تعادل 23

% وهي 21حوالي  احيث قدرت نسبة تراخيصه الثالث المركز  الفروانية% من جم ة التراخيص ت يها محافظة 23و نسبة قدرت 

 32عادل ي ما% من اجمالي التراخيص الصادرة 16محققة حوالي  الرا عفي المركز  األحمديوجاءت محافظة   ترخيص 42تعادل 

  و  النسبة ترخيص 25من اجمالي التراخيص وهي تعادل  %13محققة نسبة  الجهراءلمحافظة  الخامس كانترخيص اما المركز 

 .تراخيص 8% ما يعادل 4فقد كان لمحافظة مبارك الكبير  نسبة تقدر  حوالي ر يل مركز السادس واألخ

 
 

 

 

 2021التجارية الفردية حسب المحافظات لشهر يوليو  التراخيص                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة% الرخص المحافظة

 23 47 العاصمة 

 23 46 يحول 

 21 42 الفروانية

 16 32  ياألحمد

 4 8 مبارك الكبير

 13 25 الجهراء

 100 200 االجمالي

 

العاصمة
23%

حولى
23%

الفروانية
21%

األحمدى  
16%

مبارك الكبير
4%

الجهراء
13%

2021للرخص التجارية الفردية الصادرة حسب المحافظات خالل يوليو )%( التوزيع 



 

6 

 

 الصادرات الكويتية
 

دول مجلس التعاون الخليجي، موزعة على مليون د.ك  17حوالي  2021يوليو بلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر       
، %28تقدر بحوالي مليون د.ك محققة نسبة  5وبقية دول العالم، حيث كان نصيب الصادرات للدول العربية حوالي  ،الدول العربية

، وبلغت قيمة الصادرات لدول مجلس التعاون مليون د.ك 4 بحواليتقدر محققة صادرات  %26وبلغت نسبة بقية دول العالم حوالي 
في قيمة اجمالي الصادرات  انخفاضويالحظ حدوث  إجمالي الصادرات.% من 47بحوالي بنسبة تقدر مليون  8الخليجي حوالي 

لصادرات  ارتفاعللمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فقد حدث وبالنسبة % 6بالنسبة لصادرات الشهر الماضي بلغت نسبته 
 %.39الشهر يقدر بحوالي 

 
 

الكويتية المنشأ 2021شهر يوليو ادرات : ص1-2جدول   
2020ويوليو  2021يونيو  بشهرمقارنة   

 

 (القيمة القرب الف)   

 2020يوليو   2021يونيو   2021يوليو   مجموعة الدول المصدرة لها

 4,238 6,216 4,581 الدول العر ية

 1,103 7,481 4,219  قية دول العالم

 6,530 3,943 7,700 دول مج س التعاون الخ يجي

 11,871 17,640 16,500 جم ة الصادرات

 72 107 100 100=2021الرقم القياسي لعام
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 : الصادرات الكويتية المنشأ لمجموعة العربية:أوالً 
 

من إجمالي الصادرات إلى  %40بنسبة تقدر بحوالي مليون د.ك  2مقدمة هذه الدول محققة صادرات تقدر بحوالي األردن احتلت      
في ما ليهمليون د.ك. ي 1تقدر بحوالي حيث كانت جملة صادراتها ، %31ي محققة حوالالعراق  تليها الصادرات إلى، دول العربيةال

تونس  المرتبة الرابعةوفي ، د.ك ألف 414حوالي  هاصادراتوبلغت قيمة ، %9نسبة تقدر بحوالي  حيث حققت الجزائرالثالثة المرتبة 
كانت موزعة على ، وأما بقية الصادرات لهذا الشهر فقد %7ك بنسبة تقدر بحوالي ألف د. 308 حوالي قيمة صادراتهاحيث بلغت 

 .جيبوتي، سوريا، اليمن، لبنان، المغرب، السودان، فلسطين، مصر كل من
  

وبالنسبة ، %26 بالنسبة لصادرات الشهر الماضي تقدر نسبته بحوالي الشهر للدول العربيةهذا لصادرات  انخفاضحدوث ويالحظ     
 %.8لصادرات الشهر يقدر بحوالي انخفاض للمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فقد حدث 

 
 

 
 الكويتية المنشأ مقارنة 2021 يوليو صادرات شهر: 2-2جدول 

  لمجموعة الدول العربية 2020 ويوليو 2021 يونيو يبشهر
                     القيمة ألقرب ألف        

    
 (القيمة ألقرب ألف)

 2020يوليو   2021يونيو   2021يوليو   البيان م

 339 323 235 مصر  1

 123 326 42 اليمن 2

 222 84 119 لبنان 3

 26 266 20 الم رب 4

 114 780 308 تونس 5

 1,051 2,516 1,822 االردن 6

 2,359 1,176 1,414 العراق 7

 4 113 109 السودان 8

 _ 452 414 الجزائر 9

 _ _ _ ليبيا 10

 _ 129 73 ف سطين 11

 _ _ _ موريتانيا 12

 _   3 جيبوتي 13

 _ 51 22 سوريا 14

 4,238 6,216 4,581 االجمالي

 الرقم القياسي
100 136 93 

100=2021 
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 2021 يوليوخالل حسب أهم المنتجات الوطنية  : شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية3-2جدول 
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2020و يوليو2021مقارنـة الصـادرات الكويتية للدول العربية لشهرى يوليو 

2021يوليو 

2020يوليو

 م
أسماء 

 الدول 

 نوع المنتج  الرسوم المنتجات  

عدد 

 الشهادات

القيمة  الدينار 

 الكويتي 
  

 174 1413490 17 العراق  1
صوف زجاجي  منتجات كرتون  غازات سائ ة  قناني زجاجية  مواد عازل حراري 

 غذائية  حمض هيدروك وريك  اجزاء من هياكل حديدية  صودا كاوية قشور

 686 1822316 153 األردن  2

شال نسائي  منتجات كرتون  منتجات ورقية  واقي جدران المونيوم  أصواف 

مذيب أ يض  منتجات  الستيك  وألياف زجاجية  غازات سائ ة  زي  هيدروليك  

مواد غذائية   ولي ايث ين  قضبان نحاسية  منتجات المونيوم  مذيب دهانات 

عضوي   ولورثين  سوائل زيوت معدنية  قناني زجاجية  أنا يب  الستيكية   ولي 

  رو  ين  صودا كاوية قشور  قناني زجاجية  شرائح شتر

 مواد غذائية منتجات المونيوم  26 73315 4 ف سطين  3

 صودا كاوية قشور  مواد غذائية 12 41458 2 اليمن 4

 67 119202 13 لبنان  5
قناني زجاجية  غازات سائ ة  منتجات كرتون  مواد غذائية  أصواف وألياف 

 زجاجية  اسطوانات ك ورين 

 مايكرو سي يكا  زيوت محركات  صودا كاوية قشور 16 21895 3 سوريا  6

 85 234762 13 مصر 7
أصواف وألياف زجاجية  زوايا وأشكال من حديد  صودا كاوية قشور  منتجات 

 فوم  لدائن اكريك هيدروكسي   ولي  رو  ين  شرائح الشتر

  وليميريك داي فينايل  مواد غذائية  صودا كاوية قشور 26 109036 3 السودان  8

  ولي ايث ين 105 308133 15 تونس  9

   0 0 0 الصومال  10

 ح ويات 5 3352 1 جيبوتي 11

  ولي ايث ين 88 414328 8 الجزائر  12

   0 0 0 ليبيا  13

 منتجات المونيوم 12 19389 2 الم رب 14

   0 0 0 موريتانيا 15

   1302 4580676 234 اإلجمالي
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   ً  : الصادرات الكويتية المنشأ لدول العالم األخرى:ثانيا
مقدمة دول العالم المصدر إليها حيث بلغت قيمة صادراتها  تركياأما بالنسبة إلى الصادرات لدول العالم األخرى فقد احتلت           

بلجيكا ثانية الالمرتبة  واحتلت ،من إجمالي الصادرات إلى دول العالم األخرى %37حوالي ببنسبة تقدر  ،د.كمليون  2 حوالي
المرتبة الثالثة حيث بلغت بولندا واحتلت  ،من إجمالي الصادرات %32بنسبة تقدر بحوالي  ،د.ك مليون 1بصادرات تقدر بحوالي 
وأما بقية صادرات دول العالم  ،% من إجمالي الصادرات إلى دول العالم8د.ك بنسبة تقدر بحوالي  ألف 343 جملة صادراتها حوالي

نيا، ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، السويد، ااوكرانيا، اليونان، سلوفمن قبرص، األخرى خالل هذا الشهر فقد كانت موزعة على كل 
 امريكا، بيرو، غويانا، كولومبيا، باكستان، سنغافورا.ا، اثيوبيا، الكامرون، الكونغو، بريطانيا، فرنس

 
الماضي بنسبة تقدر بحوالي بقية دول العالم االخرى خالل هذا الشهر بالنسبة للشهر لصادرات ويالحظ حدوث انخفاض واضح      
44%. 

 2021 يوليو: قيمة الصادرات الكويتية المنشأ لدول العالم األخرى خالل شهر 4-2جدول 

 النسبة% القيمة ألقرب الف د.ك الدول المصدرة إليها  

 35.6 1503 تركيا 1

 0.4 18 قبرص 2

 1.5 64 رانيااوك 3

 8.1 343  ولندا 4

 1.1 47 اليونان 5

 4.9 206 س وفانيا 6

 6.4 271 إيطاليا 7

 2.8 119 البرت ال 8

 0.5 21 اسبانيا 9

 31.8 1340   جيكا 10

 0.3 13 السويد 11

 0.3 12  ريطانيا 12

 1.4 58 فرنسا 13

 0.3 12 اثيو يا 14

 0.2 9 الكاميرون 15

 0.0 1 الكون و 16

 0.4 16 أمريكا 17

 1.6 68  يرو 18

 0.7 31 غويانا 19

 0.4 16 كولومبيا 20

 0.2 9  اكستان 21

 1.0 42 سن افورا 22

 100.0 4,219 اإلجمالي  

 _ 7,481 2021االجمالي لشهر يونيو 

 _ 1,103 2020االجمالي لشهر يوليو  
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 2021يوليو شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى حسب أهم المنتجات خالل شهر : 5-2جدول 

 

 الدول األورو ية 

 أسماء الدول  م
 المنتجات  

 نوع المنتج  الرسوم
 القيمة  الدينار الكويتي  عدد الشهادات

  ولي ايث ين   ولي  رو  ين 175 1502847 17 تركيا 1

  ولي ايث ين 7 18458 1 قبرص 2

  ولي ايث ين 21 64403 2 أوكرانيا 3

   0 0 0 روسيا 4

   0 0 0    اريا 5

  ولي ايث ين 85 342699 7  ولندا 6

  ولي ايث ين 21 47010 3 اليونان 7

  ولي ايث ين 56 205689 6 س وفانيا 8

   0 0 0 ليتوانيا 9

   0 0 0 المانيا 10

  ولي ايث ين  فيرو سي يكون 56 270919 5 إيطاليا 11

  ولي ايث ين 25 119180 1 البرت ال 12

 فيرو سي يكون 7 21285 1 اسبانيا 13

  ولي ايث ين  ديث ين جاليكول 114 1340297 5   جيكا 14

   0 0 0 لوكسمبورغ 15

  ولي ايث ين 7 12836 1 السويد 16

   0 0 0 هولندا 17

 صودا كاوية قشور 7 11731 1  ريطانيا 18

 صودا كاوية قشور 14 57654 2 فرنسا 19

   595 4015008 52 اإلجمالي

 م2021ل صادرات الكويتية المنشأ حسب القيمة والشهادات لشهر يوليو لسنة  يان 

 الدول األفريقية 

 أسماء الدول  م
 المنتجات  

 نوع المنتج  الرسوم
 القيمة  الدينار الكويتي  عدد الشهادات

   0 0 0 جنوب أفريقيا  1

   0 0 0 كينيا  2

   0 0 0 غينيا  3

   0 0 0 تنزانيا 4

   0 0 0 ليبيريا  5

 منتجات ايروسول وسوائل 7 12006 1 أثيو يا  6

   0 0 0 نيجيريا  7

 صودا كاوية قشور 5 8837 1 الكاميرون 8

   0 0 0  ينين 9

 عصائر 3 1067 1 الكون و  10

   15 21910 3 اإلجمالي
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 دول األمريكيتين 

 أسماء الدول  م
 المنتجات  

 نوع المنتج  الرسوم
 القيمة  الدينار الكويتي  عدد الشهادات

 مواد غذائية 10 16195 2 أمريكا 1

   0 0 0 المكسيك  2

   0 0 0 فانزويال 3

 صودا كاوية قشور 26 68274 4  يرو 4

 مذيب أ يض 7 31360 1 غويانا 5

 صودا كاوية قشور 10 15484 2 كولومبيا 6

   0 0 0 البرازيل 7

   53 131313 9 اإلجمالي

 م2021 يان ل صادرات الكويتية المنشأ حسب القيمة والشهادات لشهر يوليو لسنة 

 الدول األسيوية و أستراليا 

 أسماء الدول  م
 المنتجات  

 نوع المنتج  الرسوم
 القيمة  الدينار الكويتي  عدد الشهادات

   0 0 0 أف انستان 1

 مسحوق لحم مع عظم 5 9153 1  اكستان  2

   0 0 0 إيران 3

   0 0 0  ن الديش 4

   0 0 0 الهند 5

   0 0 0 سيريالنكا 6

   0 0 0 نيبال 7

 صودا كاوية قشور 7 41841 1 سن افورة 8

   0 0 0 فيتنام  9

   0 0 0 هونغ كونغ 10

   0 0 0 جزر المالديف 11

   0 0 0 أستراليا 12

   12 50994 2 اإلجمالي
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ً ثا  :مجلس التعاون الخليجيالصادرات الكويتية المنشأ لدول  :لثا
المصدر إليها  الخليجيةدول ال مقدمة االمارات العربية المتحده فقد احتلت مجلس التعاون الخليجيأما بالنسبة إلى الصادرات لدول      

المرتبة  مملكة البحرين واحتلت، إجمالي الصادراتمن  %31حوالي ببنسبة تقدر د.ك مليون  2حوالي حيث بلغت قيمة صادراتها 
المملكة العربية السعودية  واحتلت ،من إجمالي الصادرات% 30بنسبة تقدر بحوالي  ،د.ك مليون 2بحوالي الثانية بصادرات تقدر 

الخليج، ات إلى دول من إجمالي الصادر% 21بنسبة تقدر بحوالي  د.كمليون  2حوالي المرتبة الثالثة حيث بلغت جملة صادراتها 
 عمان. موزعة على كل من قطر و سلطنةصادرات خالل هذا الشهر فقد كانت الوأما بقية 

 
بحوالي خالل هذا الشهر بالنسبة للشهر الماضي بنسبة تقدر  مجلس التعاون الخليجيلصادرات دول ا ارتفاعويالحظ حدوث      
بالنسبة لصادرات نفس الشهر من العام الماضي يقدر بحوالي  التعاون الخليجيمجلس دول للصادرات الشهر وحدث ارتفاع %، 95
18.% 
 
 
 

مقارنة  2021الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل شهر يوليو  تبيان الصادرا: 6-2جدول 
 2020ويوليو  2021بشهري يونيو 

  القيمة ألقرب ألف د.ك

 2020يوليو 2021يونيو 2021يوليو البيان م

 1,040 755 1,600 السعوديةالمم كة العر ية  1

 2,509 2,547 1,370 قطر 2

 2,530 427 2,371 العر ية المتحدة اإلمارات 3

 233 138 81 س طنة عمان 4

 218 76 2,278 البحرين 5

 6,530 3,943 7,700 االجمالي

 85 51 100 100=2021الرقم القياسي 
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 هادات المنشأ الصادرة لدول مجلس التعاون الخليجي حسب اهم المنتجات : ش7-2جدول 
 2021يوليو  خالل شهر

 
 دول مج س التعاون الخ يجي 

 أسماء الدول  م

 المنتجات  

 نوع المنتج  الرسوم
 عدد الشهادات

القيمة  الدينار 

 الكويتي 

1 

المم كة  

العر ية 

 السعودية 

248 1599597 1568 

زجاجية فارغة  مواد غذائية   وليميرات قناني 

االيث ين  منتجات ايروسول وسوائل  طيور  

غازات سائ ة  منتجات  الستيك  ا ل  منتجات 

كرتون  منتجات ف ين  منتجات تجميل  

 ولورثين  عطور  لوحات توزيع طاقة  ألواح 

 خشب

2 

األمارات 

العر ية 

 المتحدة

130 2370873 518 

ايث ين  وليستر  طيور  دهون غازات سائ ة  راي 

حيوانية غير صالحة لالستهالك اآلدمي  طيور  

 زي  أساس  مذيب أ يض  فحم  ترولي مك سن

 78 80861 17 س طنة عمان  3

منتجات ايروسول وسوائل  مذيب أ يض  أصواف 

وألياف زجاجية  السي يكون الحديدي  طيور  

 عطور

 598 1369936 95 قطر  4

جارد  صناديق تبريد  منتجات عصائر   رايم 

كرتون  منتجات فوم  لفات أصواف وألياف 

زجاجية  درامات  الستيكية  أجزاء من مباني 

حديدية   ولي  رو  ين  مواد غذائية  أواني 

منزلية  منتجات ورقية  غازات سائ ة  حفاضات 

أطفال  صودا كاوية قشور طيور  لدائن األلكيد 

 والبوليستر  عوازل حرارية

 277 2278330 96 البحرين 5

غازات سائ ة  شحوم أغنام صالحة لالستهالك 

اآلدمي  منتجات كرتون  مواد غذائية  مصاعد 

كهر ائية  منتجات ورقية  حمض هيدروك وريك  

 فحم  ترولي مك سن  منتجات ف ين  طيور

   3039 7699597 586 اإلجمالي
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 2021يوليو خالل شهر  للمنتجات الوطنية النفطية لمؤسسة البترول الكويتيةشهادات المنشأ الصادرة : 9-2جدول 
 

 أسماء الدول  م

 المنتجات النفطية   

 نوع المنتج  الرسوم
 عدد الشهادات

القيمة  الدينار 

 الكويتي 

   0 0 0 اإلمارات  1

   0 0 0 مصر  2

   0 0 0 السعودية  3

4           

5           

   0 0 0 اإلجمالي
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 المعادن الثمينة
 

 ألف د. ك. 110  والرسوم المحص ة ع يها      حوالي 2021 يوليوطن من الذهب خالل شهر  3قام  الوزارة  دمغ حوالي 

 د. ك. 752كي و جرام من الفضة والرسوم المحص ة ع يها      حوالي  62وكذلك تم دمغ حوالي 

د. ك   اإلضافة إلى ذلك  الف 17قطعة من االحجار ذات القيمة والرسوم المحص ة ع يها      حوالي  37وتم فحص وتقييم 

 ألف د. ك. 71والرسوم المحص ة ع يها  طن 2     كميات السبائك الذهبية والفضة حوالي 

 
   لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية( 

الثمينة والرسوم المحص ة ع يها يات المصوغات واالحجاركم  

2020 يوليومقارنة  شهر  2021 يوليوخالل شهر   
2021يوليو   البيان 2020يوليو     نسبة الت ير% 

 149 1,084.109 2,701.604 كميات الذهب التي تم دم ها  كي و جرام(

 103 54,205.450 110,180.100 رسوم دمغ الذهب  د.ك(

دم ها  كي و جرام(كميات االفضة التي تم   62.109 10.171 511 

 1377 50.885 751.781 رسوم دمغ الفضة  د.ك(

 46- 68.000 37.000 كميات االحجار ذات القيمة التي تم فحصها و تقيمها   قطعة(

 5227 326.000 17,365.850 رسوم الفحص  د.ك(

كمية السبائك الذهبية والفضية  كي و جرام(   1,567.661 867.335 81 

 158 27,468.340 70,907.305 رسوم السبائك   د.ك(

 

2020 ويوليو 2021 يونيومقارنة  شهري  2021 يوليوكميات الذهب المدموغة لشهر   

      
 (الوزن  الكي و جرام)

 (18عيار   (21عيار   (22عيار   البيان 
 التين 

 (950عيار 
 االجمالي

 2021يوليو  

 1,390.951 _ 18.710 1,093.365 278.876 مصدر مح ي 

 1,310.653 498.500 253.524 394.273 164.356 مصدر خارجي 

 2,701.604 498.500 272.234 1,487.638 443.232 االجمالي

 2021يونيو  

 1,412.622 _ 24.140 1,129.666 258.816 مصدر مح ي 

 939.726 1.929 208.712 544.167 184.918 مصدر خارجي 

 2,352.348 1.929 232.852 1,673.833 443.734 االجمالي

 2020يوليو  

 609.533 0.029 10.396 528.612 70.496 مصدر مح ي 

 474.576 1.298 227.408 224.136 21.734 مصدر خارجي 

 1,084.109 1.327 237.804 752.748 92.230 االجمالي
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 الــدعـــــم

  و ذلك  ك .د 20,632,366م يون دينار كويتي  21دعماً ل عديد من المواد يقدر  ما يقارب  2021 يوليو قدم  الوزارة خالل شهر

 .عن الشهر الماضي %22دعمه  نسبة قدرت  حوالي  ارتفعيكون قد 

  ك  .م يون د 8حظي  مجموعة المواد األساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية لهذا الشهر ع ى دعم يقدر  حوالي

ح يب  ودرة السكر  هذه المجموعة ع ى أرز  شاور   وتشمل  من إجمالي الدعم المشار إليه آنفا% 39ونسبتها تقدر  حوالي 

ويالحظ  الطحين من  يونيويوجد كميات مستوردة من الخارج في شهر  والس  العدو  ي  معجون الطماطم  الدجاجعادي  زي  نبات

الماضي  لكن إذا أضيف إلى هذه المجموعة دعم م ذيات وح يب  يونيومقارنة  شهر  %6دعمها  نسبة قدرت  حوالي  ارتفعأنه قد 

% 41حوالي  لشركة مطاحن الدقيق والمخا ز الكويتية% من إجمالي الدعم و ذلك تكون جم ة الدعم 2األطفال  نسبة تقدر  حوالي 

 . 2021 يوليومن إجمالي الدعم المنصرف خالل 

م يون  8  والتي قدرت جم تها  ما يقارب لشركة مطاحن الدقيق والمخا ز الكويتيةهذا وقد تم صرف قيمة دعم المواد السا قة     

 عما تم صرفه في الشهر الماضي. ضئي ة التكاد تذكردعمها  نسبة  ارتفعك  .د

   ك   نسبة قدرت .ألف د 725وشركة أسمن  الكوي  حوالي  لشركة مطاحن الدقيق والمخا ز الكويتية     قيمة دعم اإلسمن

 % عن الشهر الماضي.  18لدعمة  نسبة قدرت  حوالي  ارتفاع% من إجمالي الدعم  ويالحظ حدوث 4 حوالي 

  من دعم الشهر  21م يون د.ك  وهو يمثل نسبة تقدر حوالي  4  غ دعم الحديد الذي قدمته الوزارة خالل الشهر حوالي %

 % مقارنة مع الشهر الماضي.29 نسبة قدرت  حوالي  ارتفاعويالحظ حدوث 

  مالي دعم الشهر  و المقارنة من إج %4ألف د.ك   نسبة قدرت  حوالي  817  غ دعم الطا وق األ يض العازل خالل هذا الشهر

 %.26مع الشهر الماضي يالحظ حدوث ارتفاع يقدر  حوالي 

  73% من إجمالي الدعم  ويالحظ حدوث انخفاض يقدر  حوالي 5ك   نسبة قدرت  حوالي .د م يون 1  غ دعم التكييف حوالي %

 مقارنة  الشهر الماضي.

 89يقدر  حوالي  ارتفاع% من إجمالي الدعم  ويالحظ حدوث 18ك   نسبة قدرت  حوالي .د م يون 4   غ دعم الخرسانة حوالي% 

 مقارنة  الشهر الماضي.

   من إجمالي دعم الشهر  ويالحظ حدوث ارتفاع 5ك   نسبة .د م يون 1أما  النسبة ل طا وق اإلسمنتي فقد   غ دعمه حوالي %

 % مقارنة  الشهر الماضي.14قدر  حوالي 

  يقدر  ارتفاعألف د.ك   نسبة ضئي ة ال تكاد تذكر من اجمالي الدعم المنصرف  ويالحظ حدوث  64  غ دعم األطقم الصحية حوالي

 مقارنة مع الشهر الماضي.  %34 حوالي 

  نخفاضا% من اجمالي دعم الشهر  ويالحظ حدوث 1ألف د.ك  نسبة  250أما  النسبة لألسالك الكهر ائية فقد   غ دعمها حوالي 

 مقارنة مع الشهر الماضي. %9 نسبة قدرت  حوالي 

   ارتفاعك   نسبة ضئي ة ال تكاد تذكر من إجمالي دعم الشهر ويالحظ حدوث .ألف د 13  غ دعم السيراميك والبورسالن حوالي 

 % مقارنة مع الشهر الماضي.16 نسبة قدرت  حوالي 

   ارتفاع  ويالحظ حدوث  نسبة ضئي ة ال تكاد تذكر من اجمالي الدعم المنصرفك  .ألف د 142  غ دعم التكسية الخارجية حوالي 

 % مقارنة مع الشهر الماضي.60 نسبة قدرت  حوالي 

  مستفيداً  508ألف طن من الحديد إلى  25 مستفيداً   اإلضافة إلى حوالي 516كيس اسمن  إلى  ألف 993هذا وقد تم صرف حوالي   

 505  وتم صرف الطا وق االسمنتي إلى مكعبألف متر  49مستفيداً و     كميته حوالي  506وصرف الطا وق األ يض العازل إلى 

ألف متر مكعب   221مستفيداً و     كميته حوالي  503م يون طا وقة  وصرف الخرسانة الجاهزة إلى  7مستفيداً و     كميته حوالي 

 . 2021 يوليووكان  هذه المواد خالل شهر 

م يون د.ك  و  غ عدد المستفيدين من االطقم الصحية  2 مستفيداً وتم صرف مب غ 484أما عدد المستفيدين في التكييف فقد   غ عددهم 

مستفيداً وتم صرف لهم  22المستفيدين  ألف د.ك  واما االسالك الكهر ائية فكان عدد 14مستفيداً وصرف لهم مب غ يقدر  حوالي  46

 972وتم صرف د.ك لهم   ألف 8مستفيداً وتم صرف حوالي  6واما المستفيدين من االصباغ الخشنة   غ عددهم  ألف د.ك  33حوالي 

 .2021 يوليووذلك خالل   امستفيد 540د.ك حسب اختيار المستفيدين وكان عددهم  ألف
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 بيان مبالغ الدعم املنصرفة خالل شهر يوليو 2021 عن شهر يونيو 2021
 

 

 

 

 الزنة أو التعبئة المادة م
 الكميات المنصرف

 عنها الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار ف س

 املواد األساسية

  1( شركة مطاحن الدقيق والمخا ز الكويتية
 4,644,750 - 14,500,000 كي و جرام أرز  شاور 1

 401,198 400 3,996,000 كي و جرام السكر 2

ع ب 6كرتون شد  ح يب  ودرة عادي 3  63,504 504 1,198,701 

ع ب 6كرتون شد  زي  نباتي 4  146,344 041 863532 

 93,938 987 114,762.675 كرتون معجون الطماطم 5

 726,084 446 2,577,016 كي و جرام الدجاج 6

 30,150 - 500,000 كي و جرام العدس 7

 - - - كي و جرام الطحين 8

 7,958,355 378 إمجايل دعم املواد األساسية

ل.
طفا

أل
ت ا

ب وم ذيا
ح ي

 

غرام 0.400× 24كرتون عبوة  م ذيات أطفال سيريالك 1  850 - 17,000 

(1ح يب أطفال نان   2 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    1,500 500 27,592 

(2ح يب أطفال نان   3 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    1,700 500 31,271 

(3ح يب أطفال نان   4 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    2,800 - 55,300 

(1ح يب أطفال سيميالك جولد   5 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    1,000 - 44,000 

(2ح يب أطفال سيماللك  جولد   6 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    800 - 35,800 

(3ح يب أطفال سيميالك جولد   7 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    1,500  67,500 

1أطفال  دياشور كومب ي  +م ذيات  8 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    - - - 

(1ح يب سيميالك توتال كمفورت   9 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    - - - 

(2ح يب سيميالك توتال كمفورت   10 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    460  23,000 

(3ح يب سيميالك كمفورت   11 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    - - - 

غرام 0.400× 24كرتون عبوة   رو جولد 26ح يب أس  12  350 - 14,000 

(2 روميل جولد   26ح يب أس  13 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    400 - 16,000 

(3 روجرس جولد   26ح يب أس  14 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    800  30,400 

(1ح يب أطفال ا تاميل   15 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    600  14,400 

(2ح يب أطفال أ تاميل   16 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    840  20,580 

(1ح يب أطفال  يبيالك   17 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    - - - 

(2ح يب أطفال  يبيالك   18 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    150  3,300 

(1نوفوالك   19 غرام 0.400×  12كرتون عبوة    - - - 

(2نوفوالك   20 غرام 0.400×  12كرتون عبوة    - - - 

غرام 0.400×  12كرتون عبوة  نوفوالك جينيو 21  - - - 

(1كا ريتا جولد   22 غرام 0.400×  12كرتون عبوة    90 - 3,735 

(2كا ريتا جولد   23 غرام 0.400×  12كرتون عبوة    199 500 8,258 

(3كا ريتا جولد   24 غرام 0.400×  12عبوة كرتون    299 500 12,408 

 424,546 - إمجايل دعم حليب ومغذيات األطفال

 8,382,901 378 إمجايل الدعم املنصرف لشركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية

( شركة اسمن  2 

 الكوي 
اسمن  أسود ل مستفيدين من القروض العقارية – كجم 50كيس زنة    3,740 400 3,590 

) شركة ( 3

الصناعات الوطنية 

 الكويتية

طا وق جيري ل مستفيدين من القروض العقارية -  - - - متر مكعب 

 
4

خا ز 
ق والم

ن الدقي
ح

طا
شركة م

  )

 الكويتية

 721,476 - 715750 كيس اسمن  1

 4339007 400 24452 طن الحديد 2

 817,390 875 47540 متر مر ع طا وق األ يض العازل 3

 1,111,110 - 243 مستفيد التكييف 4

 3,766,518 - 190806.380 متر مكعب الخرسانة 5

 1,019,289 600 7584 طا وقة طا وق اسمنتي 6

 64,312 500 193 مستفيد األطقم الصحية 7

 250,320 - 145 مستفيد أسالك كهر ائية 8

 12,915 - 7 مستفيد السيراميك والبورسالن 9

 141,645 - 85 مستفيد التكسية الخارجية 10

 1,890 - 1 مستفيد عازل مائي 11

 12249464 775 اجمالي مواد االنشائية 

هو عشرون م يون وستمائة واثنان وثالثون ألف وثالثمائة وستة وستون دينار  2021إجمالي الدعم المنصرف لشهر يونيو

. كويتي ومائة وثالثة وخمسون ف س ال غير  
153 20632366 
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2020 يوليومقارنة  شهر  2021 يوليومبالغ الدعم المنصرفة حسب المجموعات الرئيسية خالل شهر   

 القيمة  األلف د.ك   
 نسبة الت ير % 2020يوليو  2021يوليو  البيان 

 39- 13,013 7,958 المواد األساسية

 11 383 425 م ذيات وح يب األطفال

 1318 864 12,249 المواد االنشائية

 45 14,260 20,632 االجمالي

 

 

0202مقارنة  شهر يوليو   2021 يوليوخالل شهر المستفيدين من المواد االنشائية المدعومة   

 الوحدة المادة
 نسبة الت يير % 2020يوليو   2021يوليو  

 الكمية عدد المستفيدين الكمية عدد المستفيدين الكمية عدد المستفيدين

 1,060 821 85,640 56 993,660 516 كيس أسمن 

 1,698 1,439 1,365 33 24,546 508 طن حديـــد

 _ _ 1,500 1 - - متر مر ع طا وق جيري

 1,518 1,346 3,050 35 49,360 506 متر مكعب طا وق ا يض عازل

 1,715 1,529 407,000 31 7,389,000 505 طا وقة  طا وق اسمنتي

 1,851 1,634 11,310 29 220,680 503 متر مكعب خرسانة جاهزة

 

 المادة
 نسبة الت يير % 2020يوليو   2021يوليو  

 د.ك المب غ  عدد المستفيدين د.ك المب غ عدد المستفيدين د.ك المب غ عدد المستفيدين

 1,832 1,836 125,000 25 2,415,500 484 تكييف مركزي

 84- 84- 84,550 282 13,800 46 االطقم الصحية

 _ _ 17,600 12 - - السيراميك و البورسالن

 83- 83- 188,800 126 33,000 22 اسالك كهر اء

 _ _ _ _ - - الطا وق تكسية خارجية

 _ _ _ _ - - عازل حراري

 _ _ _ _ - - عازل مائي

 _ _ _ _ 972,000 540 حسب اختيار المستفيد

 95- 94- 155,300 104 8,300 6 األصباغ الخشنة
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 المؤشرات التجارية
 التجارية( العالمات -التجاري السجل  

 

 

 
 : السجل التجاري:أوالً 

 
 اإلفاداتأقسام أحتل قسم  3ط ب موزعة ع ى  2,660 اإلفادات  االستيراد  الوكاالت( إدارة السجل التجاري  ط بات عدد   غ -1

  %.0 نسبة تعادل الوكاالت خيراً قسم % وأ31ة الثاني  نسب  المركز االستيراد% وجاء قسم 51األول وحصل ع ى نسبة  المركز

 

 

 2021 يوليواإلحصائية التفصي ية إلدارة السجل التجاري لشهر 
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قسم االفادات

قسم االستيراد

قسم الوكاالت

2021ليومعامالت السجل التجارى خالل شهر يو

طلب جديد

الطلب تحت التنفيذ

طلب ملغي 

 النسبة % اإلجمالي طلب ملغي  الطلب تحت التنفيذ طلب جديد البيان

 51 1,355 1,056 115 184 قسم االفادات

 31 825 714 16 95 قسم االستيراد

 18 480 412 68 0 قسم الوكاالت

  100 2,660 2,182 199 279 اإلجمالي 
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 ثانياً: العالمات التجارية
 

 .2021يوليو معام ة  خالل شهر 10493تجارية   غ إيداع عالمة  -1

 .2021يوليو معام ة خالل شهر  28  غ معارضة ع ى تسجيل عالمة تجارية  -2

 .2021يوليو   خالل شهر معام ة 215  غ تأشير ع ى عالمة تجارية  -3

 .2021يوليو  خالل شهر معام ة 375  ـغ ط ــب تجديـد عالمة تجاريـة  -4

 .2021يوليو معام ة  خالل شهر  589  غ نشر التأشيرات  -5

  .2021يوليومعام ة خالل شهر  18     المستخرجات   -6

 .2021معام ة خالل شهر يوليو  4     عدد التظ مات  -7

  

2021 يوليومعامالت العالمات التجارية لشهر   
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ليويولشهرالتجاريةالعالماتمعامالت
2021

 النسبة  % الرسوم  العدد  البيان

 90 236,070 10,493 إيداع عالمة تجارية  

 0 2,610 28 معارضة عىل تسجيل عالمة تجارية

ات  2 4,945 215 تأشير

 3 101,625 375 تجديد العالمات التجارية

ات  5 22,245 589 نشر التأشير

 0 810 18 المستخرجات

 0 180 4 التظلمات

 100 368,485 11,722 اإلجمال  
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 المعارض الداخ ية والدولية
 

 

 

 2020( لعام 5 تعميم رقم   المستجدتم وقف اصدار المعارض المؤقتة كأجراء احترازي ل وقاية من فيروس كرونا 

 . اشعار أخر حتى 26/2/2020 تاريخ 

 
 


