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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

 بالشؤون االقتصادية بصفة عامة. والصناعة، وللمهتمين
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 التراخيص التجارية
 

 قطاع التراخيص التجارية الفردية:
 

. حجم التراخيص الصادرة حسب األنشطة:1  

( تـ      صنيفاًب  جانب أنشطة أخر  ت  ر 11( ترخيصاً خالل الشهر إلى أنشطة اقتصادية عديـ      دة       388تم تصنيف الـ            

 تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها.

ت يها األنشطة التالية   قالةب وصالون لتجميل من جم ة التراخيصب % 7(  نسبة تقدر  حوالي مط مأ رزها حظاً كان  لنشاط  

توصيل ط بات استهالكية(  نسبة تقدر  -ت يها األنشطة التالية  تجارة عامة  لكٍل ع ى حدةب %5دات(  نسبة تقدر  حوالي السي

ت يها االنشطة التاليه  مأكوالت خفيفةب المال س الجاهزةب ح ويات وم جناتب الهدايا والكمالياتب  لكٍل ع ى حدةب %4 حوالي 

  ر تو اقي التراخيص لألنشطة االخر   بلكٍل ع ى حدة %3واستخدام ال مالة المنزلية(  نسبة استيراد وتصدير ووكيل  ال مولةب 

 % من اجمالي التراخيص.57ترخيصاً  نسبة  221تصنيفها   غ عددها 

 

 2021شهر يونيو هم االنشطة خالل لرخص التجارية الفردية الصادرة ألعدد ا
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2021عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل شهر يونيو 

 النسبة% ال دد النشاط البيان

 7 28 مطعم 1

 3 11 مأكوالت خفيفه 2

 4 15 تجارة عامة 3

 5 21 بقالة 4

 4 14 توصيل طلبات استهالكية 5

 5 20 صالون لتجميل السيدات 6

 3 13 المالبس الجاهزة 7

 3 12 حلويات ومعجنات 8

 3 12 الهدايا والكماليات 9

 3 11 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 10

 3 10 استخدام العمالة المنزلية 11

 57 221 أنشطة أخرى 12

 100 388 اإلجمالي
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 ثانياً: قطاع التراخيص التجارية الفردية:
 . حجم التراخيص الصادرة حسب القطاع االقتصادي:1

( ترخيصاً في 388  2021  غ عدد التراخيص التجارية الفردية التي وافق  الوزارة ع ى إصدارها خالل شهر يونيو 

( 62( ترخيصاً في الوجبات ال  ائيةب  66( ترخيصاً في قطاع الحرف البسيطةب  84أنشطة اقتصادية مخت فةب منها  

( تراخيص في 30خيص في قطاع المنسوجات والكمالياتب  ( ترا49ترخيصاً في قطاع التسويق والصيرفة والفنادقب  

( تراخيص في قطاع 17( ترخيص في قطاع االصالحات لألعمال الحرفيةب  19قطاع خدمات االعمال التجاريةب  

( ترخيص في قطاع مواد وم دات البناءب 10( ترخيص في قطاع االساس واألجهزةب  14المنتجات الحيوانية والنباتيةب  

( ترخيص في قطاع 6( ترخيص في قطاع االمن والسالمة وال وازم الطبيةب  7يص في قطاع االعالم والتس يةب  ( ترخ8 

( ترخيص في قطاع األنشطة ال قارية والخدمات 2( ترخيص في قطاع الم دات وااللياتب  4خدمات األعمال الحرفيةب  

 المتص ة  ها. 

 

 

   2021ب القطاعات االقتصادية خالل شهر يونيو عدد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حس

 نسبة%  2021يونيو  القطاع االقتصادي البيان

 17 66 الوجبات ال  ائية  1

 4 17 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 13 49 المنسوجات و الكماليات 3

 4 14 االساس و االجهزة 4

 2 8 االعالم و التس ية 5

 2 7 وال وازم الطبيةاالمن و السالمة  6

 1 4 الم دات و االليات 7

 3 10 مواد و م دات البناء 8

 2 9 المقاوالت 9

 8 30 خدمات االعمال التجارية 10

 16 62 التسويق و الصيرفة والفنادق 11

 0 1 المهن االستشارية والحرفية 12

 2 6 خدمات االعمال الحرفية 13

 5 19 االصالحات لألعمال الحرفية 14

 1 2 األنشطة ال قارية والخدمات المتص ة  ها 15

 22 84 الحرف البسيطة 16

 100 388 االجمالي 
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 حجم التراخيص الفردية الصادرة حسب المحافظات: .  3

 
حيث  2021 يونيواستحوذت محافظتي حولي و ال اصمة ع ى النصيب األع ى من تراخيص شركات األشخاص الصادرة خالل شهر 

ترخيص و المركز الثالث تأتي محافظة الفروانية  جم ة تراخيص  96% من جم ة التراخيص الصادرة وهي ت ادل 43     نسبتها 

% من جم ة التراخيص ت يها محافظة األحمدي  المركز الرا ع حيث قدرت نسبة تراخيصها 40ترخيص و نسبة قدرت  91     

% من اجمالي التراخيص 20وجاءت محافظة الجهراء في المركز الخامس محققة حوالي  ترخيصب 50% وهي ت ادل 22حوالي 

% من اجمالي التراخيص 3لمحافظة مبارك الكبير محققة نسبة كان واألخير السادس اما المركز  بترخيص 46الصادرة وهي ت ادل 

 ترخيص. 7وهي ت ادل 

 

 

 2021 يونيوالتراخيص الفردية حسب المحافظات لشهر  

 المحافظات عدد التراخيص النسبة % 

 الفروانية 91 24 

 ال اصمة 96 25 

 حولي 96 25 

 االحمدي 50 13 

 الجهراء 46 12 

 مبارك الكبير 7 2 

 اإلجمالي 386 100 
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6 

 

 
 

 ثانياً: قطاع تراخيص الشركات:

 شركات األشخاص: .1
( رخصة خالل ه ا 897 النسبة لشركات األشخاص الصادرة فقد   غ اجمالي عدد تراخيص الشركات الرئيسية الصادرة  

% 57 نسبة تقدر  514الشهرب استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ع ى النصيب األكبر حيث   غ عدد رخصها 

رخصة  نسبة  376شركة الشخص الواحد   دد رخص يب غ من اجمالي رخص الشركات الرئيسيةب و المركز الثاني تأتي 

% من اجمالي رخص الشركات الرئيسيةب وفي المركز الثالث كان  شركات التوصية البسيطة   دد رخص 42تقدر  حوالي 

% من اجمالي رخص الشركات الرئيسيةب وفي المركز الرا ع كان  الشركات التضامنية 1رخصة  نسبة تقدر  حوالي  5  غ 

ت كر من اجمالي رخص الشركات الرئيسية في حين   غ اجمالي عدد  دال تكارخصة  نسبة ضئي ة  2دد رخص   غ   

( رخصةب استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ع ى النصيب األكبر منها 312تراخيص أفرع الشركات الصادرة  

رخص الفروعب و المركز الثاني تأتي شركة  % من اجمالي73رخصة  نسبة قدرت  حوالي  229حيث   غ عدد رخصها 

تأتي  الثالث% من اجمالي رخص الفروعب و المركز 19رخصة  نسبة قدرت  حوالي  60الشخص الواحد   دد رخص 

% من اجمالي رخص الفروعب و المركز األخير 4رخص  نسبة تقدر  حوالي  14الشركات التضامنية   دد رخص ي ادل 

% من اجمالي رخص الفروعب وذلك خالل 3رخص  نسبة تقدر  حوالي  9يطة   دد رخص ي ادل تأتي شركات التوصية البس

 .2021شهر يونيو 

 

 2021تراخيص شركات االشخاص الصادرة خالل يونيو 

 نوع الشركة
 عدد الرخص الرئيسية 

 نسبة %
 عدد الرخص الفروع 

 نسبة %
 2021 يونيو 2021 يونيو

 73 229 57 514 ذات مسؤولية محدودة

 19 60 42 376 شركة الشخص الواحد

 5 14 _ 2 تضامنية 

 3 9 1 5 توصية  سيطة

 100 312 100 897 االجمالي

 

العاصمة
25%

حولى
25%

الفروانية
23%

األحمدى  
13%

مبارك الكبير
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2021للرخص التجارية الفردية الصادرة حسب المحافظات خالل يونيو )%( التوزيع 
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 الشركات المساهمة الرئيسية والمقف ة: .2
رخصة لشركة مساهمة مقف ةب و  غ اجمالي  1 النسبة ل شركات المساهمة فقد   غ اجمالي عدد رخص الشركات الرئيسية 

 شركات مساهمة مقف ة. 12وشركات مساهمة عامةب  3رخصةب انقسم  إلى  15عدد رخص شركات الفروع 

 

 2021ل يونيو الصادرة خال والمقف ةاحصائية   دد تراخيص الشركات المساهمة الرئيسية 
 2021 يونيو البيان

 شركات رئيسية 

 _ ال امة

 1 المقف ة

 1 االجمالي

 شركات الفروع

 3 ال امة

 12 المقف ة

 15 االجمالي
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 الصادرات الكويتية
 

دول مجلس التعاون الخليجي، موزعة على مليون د.ك  18حوالي  2021يونيوبلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر       
، %35تقدر بحوالي مليون د.ك محققة نسبة  6وبقية دول العالم، حيث كان نصيب الصادرات للدول العربية حوالي  ،الدول العربية

، وبلغت قيمة الصادرات لدول مجلس التعاون مليون د.ك 7 بحواليتقدر محققة صادرات  %42وبلغت نسبة بقية دول العالم حوالي 
في قيمة اجمالي الصادرات انخفاض ويالحظ حدوث  إجمالي الصادرات.% من 22بحوالي بنسبة تقدر مليون  4خليجي حوالي ال

لصادرات  ارتفاعللمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فقد حدث وبالنسبة % 24بالنسبة لصادرات الشهر الماضي بلغت نسبته 
 %.57الشهر يقدر بحوالي 

 
 

الكويتية المنشأ 2021 يونيوشهر ادرات : ص1-2جدول   
2020 يونيوو 2021 مايو مقارنة بشهر  

   د.كألف  ألقربالقيمة                                                                                                                    

  2020يونيو  2021مايو 2021يونيو  الدول

  4,122 5,861 6,216 عربيةدول 

  4,751 6,743 3,943 دول مجلس التعاون الخليجي

  2,363 10,522 7,481 بقية دول العالم

  11,236 23,126 17,640 االجمالي

  64 131 100 100=2021الرقم القياسي ل ام 
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 : الصادرات الكويتية المنشأ لمجموعة العربية:أوالً 
 

من إجمالي الصادرات  %40بنسبة تقدر بحوالي مليون د.ك  2.5 ليمقدمة هذه الدول محققة صادرات تقدر بحوااألردن احتلت      
ما ليهي د.ك. مليون 1.2تقدر بحوالي حيث كانت جملة صادراتها ، %19ي محققة حوالالعراق  تليها الصادرات إلى، دول العربيةإلى ال

 المرتبة الرابعةوفي ، د.ك ألف 780حوالي  هاصادراتوبلغت قيمة ، %12.5نسبة تقدر بحوالي  حيث حققت تونسالثالثة في المرتبة 
كانت موزعة ، وأما بقية الصادرات لهذا الشهر فقد %7ك بنسبة تقدر بحوالي ألف د. 452 حوالي قيمة صادراتهاحيث بلغت  الجزائر

 سوريا.واليمن، ، السودان، مصرب، المغر، فلسطينلبنان،  على كل من
 

وحدوث ، %6 بالنسبة لصادرات الشهر الماضي تقدر نسبته بحوالي الشهر للدول العربيةهذا لصادرات  ارتفاعحدوث ويالحظ     
 %.51بنسبة  لنفس الشهر من العام الماضي ارتفاع لصادرات هذا الشهر

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

لمجموعة الدول العربية 2020 يونيوو 2021 مايو يبشهر  
                                  القيمة ألقرب ألف د.ك   

 2020يونيو  2021مايو  2021يونيو  البيان

 1,960 278 323 مصر 

 111 151 326 اليمن

 235 55 84 لبنان

 23 16 266 المغرب

 _ 291 780 تونس

 708 1,003 2,516 االردن

 449 3,385 1,176 العراق

 85 114 113 السودان

 509 405 452 الجزائر

 _ 18 51 سوريا

 42 145 129 فلسطين

 4,122 5,861 6,216 اإلجمالي

 66 94 100 100= 2021الرقم القياسي 
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 2021 يونيوخالل حسب أهم المنتجات الوطنية  : شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية3-2جدول 
 

 الدولة الترتيب
 2021 يونيو

عدد  نوع المنتج

 الشهادات

اإلجمالية القيمة  

 (الكويتي بالدينار)

 2,515,683 249 األردن 1

 بولي ولحافات، شراشف غذائية، مواد سائلة، غازات
 مذيب فارغة، كرتون علب عضوي، مذيب ايثيلين،
 اكسجين معدنية، زيوت سوائل مكرر، زيت ابيض،

 فارغة، زجاجية قناني فولتا، زيت البان، منتجات طبي،
 نحاسية قضبان

 1,175,511 17 العراق 2
 غير زجاجية قناني زجاجي، صوف حراري عازل

 منتجات تكييف، أجهزة غذائية، مواد حلويات، مرتجعة،
 نحاس كيبالت كرتون،

 الومنيوم بوكس ايثيلين، بولي 780,467 35 تونس 3

 ايثيلين بولي 451,843 6 الجزائر 4

 قشور، كاوية صودا حلويات، معدنية، مباني توريد 326,366 17 اليمن 5
 وسوائل ايروسول منتجات

 323,171 17 مصر 6
 زجاجية، والياف اصواف غذائية، مواد البوليستر، لدائن

 ايثيلين، بولي بوكس، الومنيوم مجلفن، مضلع صاج
 منوعة كتب حديد، من واشكال زوايا الومنيوم، بوكسات

 ايثيلين بولي 266,168 8 المغرب 7

 الومنيوم واغطية علب 128,946 6 فلسطين 8

 بولورثين قشور، كاوية صودا 113,187 2 السودان 9

 منتجات الكلورين، غاز أسطوانات فارغة، كرتون علب 84,452 15 لبنان 10
 زجاجية وألياف أصواف السن، كبار حفاضات ورقية،

 50,508 5 سوريا 11
 كاوية صودا بالستيك، روالت فارغة، زجاجية قناني

 قشور

  6,216,302 377 اإلجمالي
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   ً  : الصادرات الكويتية المنشأ لدول العالم األخرى:ثانيا
مقدمة دول العالم المصدر إليها حيث بلغت قيمة صادراتها  بلجيكاأما بالنسبة إلى الصادرات لدول العالم األخرى فقد احتلت           

بصادرات  تركياثانية الالمرتبة  واحتلت ،من إجمالي الصادرات إلى دول العالم األخرى %24حوالي ببنسبة تقدر  ،د.ك مليون 2 حوالي
المرتبة الثالثة حيث بلغت جملة صادراتها  بولنداواحتلت  ،من إجمالي الصادرات %16بنسبة تقدر بحوالي  ،د.ك مليون 1 تقدر بحوالي

وأما بقية صادرات دول العالم األخرى خالل  ،ات إلى دول العالم% من إجمالي الصادر15د.ك بنسبة تقدر بحوالي  مليون 1 حوالي
إيطاليا، اسبانيا، البرتغال، اليونان، فرنسا، قبرص، سوليفينيا، امريكا، الهند، كولومبيا، من هذا الشهر فقد كانت موزعة على كل 

 سيريالنكا، بلغاريا، السويد، اوكرانيا، غينيا، ألمانيا، هونغ كونغ، وليبيريا.
 

، %29بقية دول العالم االخرى خالل هذا الشهر بالنسبة للشهر الماضي بنسبة تقدر بحوالي لصادرات  انخفاضويالحظ حدوث      
 .%217ويالحظ حدوث ارتفاع لصادرات هذا الشهر لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 

 
 2021 يونيوهر : قيمة الصادرات الكويتية المنشأ لدول العالم األخرى خالل ش4-2جدول 

 النسبة% القيمة ألقرب الف د.ك الدولة  البيان

 16 1,207 تركيا 1

 10 721 إيطاليا 2

 6 469 أسبانيا 3

 24 1,797   جيكا 4

 4 295 البرت ال 5

 2 170 اليونان 6

 9 690 فرنسا 7

 _ _  ن الدش 8

 1 61 قبرص 9

 5 330 سوليفينيا 10

 _ 17 أمريكا  11

 _ 16 الهند 12

 _ 8 كولومبيا  13

 15 1,103  ولندا 14

 0 27 سيريالنكا 15

 3 196    اريا  16

 2 127 السويد 17

 2 117 أوكرانيا  18

 1 68 غينيا  19

 0 25 المانيا 20

 0 19 هونغ كونغ 21

 0 18 ليبيريا 22

 100 7,481 اإلجمالي

 _ 10,522 2021اإلجمالي لشهر مايو 

 _ 2,363 2020يونيو اإلجمالي لشهر 
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 2021 يونيوشهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى حسب أهم المنتجات خالل شهر : 5-2جدول 
 

 الدولة الترتيب

 2021يونيو 

عدد 

 الشهادات

اإلجمالية القيمة  

 بالدينار)
 (الكويتي

 1,796,846 37 بلجيكا 1

 1,207,103 45 تركيا 2

 1,103,180 30 بولندا 3

 721,144 10 ايطاليا 4

 690,202 17 فرنسا 5

 469,112 12 اسبانيا 6

 329,544 11 سولوفينيا 7

 294,675 11 البرتغال 8

 196,434 10 بلغاريا 9

 169,690 10 اليونان 10

 126,523 6 السويد 11

 117,035 6 اوكرانيا 12

 67,540 2 غينيا 13

 60,873 1 قبرص 14

 26,904 1 سريالنكا 15

 24,893 3 المانيا 16

 18,765 1 هونغ كونغ 17

 18,390 2 ليبيريا 18

 17,055 2 أمريكا 19

 16,424 1 الهند 20

 7,586 1 كولومبيا 21

 301 1 بنغالديش 22

 7,480,219 220 اإلجمالي
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ً ثا  :مجلس التعاون الخليجيالصادرات الكويتية المنشأ لدول  :لثا
 

المصدر إليها حيث بلغت قيمة  الخليجيةدول ال قطر مقدمة دولة فقد احتلت مجلس التعاون الخليجيأما بالنسبة إلى الصادرات لدول 
المرتبة الثانية  المملكة العربية السعودية واحتلت، إجمالي الصادراتمن  %65حوالي ببنسبة تقدر د.ك مليون  3حوالي صادراتها 

المرتبة  االمارات العربية المتحدة واحتلت ،من إجمالي الصادرات% 19بنسبة تقدر بحوالي  ،د.ك الف 755بحوالي بصادرات تقدر 
وأما بقية الخليج، من إجمالي الصادرات إلى دول % 11بنسبة تقدر بحوالي  د.ك ألف 427حوالي الثالثة حيث بلغت جملة صادراتها 

 .و مملكة البحرين عمان من سلطنة موزعة على كلصادرات خالل هذا الشهر فقد كانت ال
 

بحوالي خالل هذا الشهر بالنسبة للشهر الماضي بنسبة تقدر  مجلس التعاون الخليجيلصادرات دول  انخفاضويالحظ حدوث      
بالنسبة لصادرات نفس الشهر من العام الماضي يقدر بحوالي  مجلس التعاون الخليجيدول للصادرات الشهر انخفاض  وحدث%، 42
17.% 
 
 
 

مقارنة  2021 يونيوالوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل شهر  تبيان الصادرا: 6-2جدول 
 2020 يونيوو 2021 مايوبشهري 

   القيمة ألقرب ألف د.ك

 2020يونيو  2021مايو   2021يونيو  الدول

 738 1,196 755 السعودية

 2,556 3,023 2,547 قطر

 735 2,335 427 اإلمارات

 223 111 138 سلطنة عمان

 499 78 76 البحرين

 4,751 6,743 3,943 اإلجمالي

 120 171 100 100=2021الرقم القياسي 
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 2021مقارنـة الصـادرات ذات المنشـأ الكويتى لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي لشهرى يونيو 
2020و يونيو  

2021يونيو 

2020يونيو  
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 هادات المنشأ الصادرة لدول مجلس التعاون الخليجي حسب اهم المنتجات : ش7-2جدول 
 2021يونيو  خالل شهر

 

 الدولة الترتيب

 2021يونيو 

عدد  نوع المنتج

 الشهادات

 القيمة اإلجمالية

   الدينار الكويتي(

 2,547,094 121 قطر 1

 منتجات األلكيد، لدائن حديدي، مبنى من جزء
 ولفات وبايبات ضغط،الواح الكرتون،لوحات

 األلومنيوم، من اطر زجاجية، والياف اصواف
 ثاني سائل اصباغ، ،مواد غذائية بروبلين، بولي
 ،ابيض مذيب فارغة، فوم اطباق الكربون، أكسيد

 وحدات سطحة، مقطورة ،واكسسوارات ابواب
 ميثيل، فينايل داي بوليمريك الخزان، مياه تبريد

 وسوائل، ايروسول منتجات طيور، بالستيك، مواد
 حرارية عوازل صنف، وماعز أغنام

 754,858 287 السعودية 2

 لدائن سائلة، غازات مرتجعة، غير زجاجية قناني
  وقهوة، مكسرات فارغ، كرتون صندوق األلكيد،
 نيتروس، أكسيد ابل، حديدي، هيكل من مقطع

 للتغليف، بالستيك شرنك بالستيك، روالت
 ميثين، فينايل داي بوليمريك االثيلين، بوليمرات
 حلويات، بيد، ورق أكياس بلند، بوليول بوليوريثين

 سالحف صنف، وماعز أغنام جالس، فيبر أبواب

 426,907 88 االمارات 3
 ايثيلين، مونو  أساس، زيت اصباغ، سائلة، غازات
 وملصقات، ورقية احزمة حمام، ابيض، مذيب

 زواحف كرتون، منتجات

 137,833 29 عمان 4
 والياف اصواف سبريت، وايت بي، ار جي انابيب

 وسوائل ايروسول منتجات زجاجية،

 76,744 32 البحرين 5

 مصعد اآلدمي، لالستهالك صالحة اغنام شحوم
 حمض ابيض، مذيب ورق، أكياس كامل، كهربائي

 الومنيوم، شبابيك جاكينغ، انابيب هيدروكلوريك،
 أعمدة كرتون، منتجات وسوائل، ايروسول منتجات

 إنارة،

  3,943,436 557 اإلجمالي
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 المنشأ الصادرة لدول العالم لشهاداتبيان مقارنة : 8-2جدول 
 2021 يونيوموزعة جغرافيا خالل شهر 

 

 القارة الترتيب

 2021يونيو 

عدد 

 الشهادات
اإلجمالية القيمة  

 (الكويتي بالدينار)

1 
دول مجلس التعاون 

 الخليجي
557 3,943,436 

 4,343,860 313 آسيا 2

 2,020,766 72 أفريقيا 3

 7,307,254 209 أوروبا 4

 0 0 استراليا 5

 24,641 3 األمريكتين 6

 17,639,957 1,154 اإلجمالي

 

 
 

 2021 يونيوخالل شهر  للمنتجات الوطنية النفطية لمؤسسة البترول الكويتيةشهادات المنشأ الصادرة : 9-2جدول 
 

 الدولة الترتيب

 2020 يونيو 2021 يونيو

عدد  نوع المنتج

 الشهادات
اإلجمالية القيمة  

 (الكويتي بالدينار)
عدد 

 الشهادات
اإلجمالية القيمة  

 (الكويتي بالدينار)

 زيت الغاز 0 0 12,143,750 3 مصر 1

 زيت الغاز 0 0 4,700,720 1 اإلمارات 2

  0 0 16,844,470 4 اإلجمالي
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 الم ادن الثمينة
 

 
 ألف د. ك. 118ب والرسوم المحص ة ع يها      حوالي 2021طن من ال هب خالل شهر يونيو  2قام  الوزارة  دمغ حوالي 

 د. ك. 792جرام من الفضة والرسوم المحص ة ع يها      حوالي كي و  92وك لك تم دمغ حوالي 

ألف د. كب  اإلضافة إلى ذلك  5قط ة من االحجار ذات القيمة والرسوم المحص ة ع يها      حوالي  120وتم فحص وتقييم 

 ألف د. ك. 38والرسوم المحص ة ع يها  طن 1     كميات السبائك ال هبية والفضة حوالي 

 
   لمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية( 

 كميات المصوغات واالحجار الثمينة والرسوم المحص ة ع يها

2020مقارنة  شهر يونيو  2021خالل شهر يونيو   
 نسبة الت ير% 2020يونيو   2021يونيو   البيان

 _ _ 2,352.348 كميات ال هب التي تم دم ها  كي و جرام(

 _ _ 117,617.400  د.ك(رسوم دمغ ال هب 

 _ _ 91.917 كميات االفضة التي تم دم ها  كي و جرام(

 _ _ 791.550 رسوم دمغ الفضة  د.ك(

 _ _ 120 كميات االحجار ذات القيمة التي تم فحصها و تقيمها   قط ة(

 _ _ 5,475.825 رسوم الفحص  د.ك(

 _ _ 1,086.376 كمية السبائك ال هبية والفضية  كي و جرام( 

 _ _ 38,422.910 رسوم السبائك   د.ك(

 

2020 ويونيو 2021 مايومقارنة  شهري  2021 يونيوكميات ال هب المدموغة لشهر   

      
 (الوزن  الكي و جرام)

 االجمالي (950 التين عيار  (18عيار   (21عيار   (22عيار   البيان

 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 1,673.83 443.734 االجمالي

 2021مايو  

 1,191.395 _ 19.683 1,028.772 142.940 مصدر مح ي

 849.714 0.077 131.916 588.889 128.832 مصدر خارجي

 2,041.109 0.077 151.599 1,617.661 271.772 االجمالي

 2020يونيو  

 _ _ _ _ _ مصدر مح ي

 _ _ _ _ _ مصدر خارجي

 _ _ _ _ _ االجمالي
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(22)عيار

(21)عيار

(18)عيار  (950)بالتين

لكمية الذهب التى تم دمغها خالل شهر يونيو)%( التوزيع 
2021
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 الــدعـــــم

  و  لك  كب.د 16,897,324م يون دينار كويتي  17دعماً ل  ديد من المواد يقدر  ما يقارب  2021 يونيو قدم  الوزارة خالل شهر

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

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

ودرة عاديب زي  ح يب  ه ه المجموعة ع ى أرز  شاورب  وتشملب من إجمالي الدعم المشار إليه آنفا% 44ونسبتها تقدر  حوالي 

ويالحظ أنه  السكر والطحينبمن  يونيويوجد كميات مستوردة من الخارج في شهر  والسب ال دويب م جون الطماطمب الدجاجب نبات

الماضيب لكن إذا أضيف إلى ه ه المجموعة دعم م  يات وح يب  مايو% مقارنة  شهر 2دعمها  نسبة قدرت  حوالي  ارتفعقد 

% من إجمالي 50حوالي  ل شركة الكويتية ل تموين% من إجمالي الدعم و  لك تكون جم ة الدعم 5األطفال  نسبة تقدر  حوالي 

 . 2021 يونيوالدعم المنصرف خالل 

دعمها  ارتفعكب .م يون د 8ب والتي قدرت جم تها  ما يقارب الكويتية ل تموينل شركة ه ا وقد تم صرف قيمة دعم المواد السا قة     

 % عما تم صرفه في الشهر الماضي.8 نسبة تقدر  حوالي 

  من 4كب  نسبة قدرت  حوالي .ألف د 612     قيمة دعم اإلسمن  ل شركة الكويتية ل تموين وشركة أسمن  الكوي  حوالي %

 % عن الشهر الماضي.  21لدعمة  نسبة قدرت  حوالي  رتفاعاإجمالي الدعمب ويالحظ حدوث 

  من دعم الشهرب 20م يون د.كب وهو يمثل نسبة تقدر حوالي  3  غ دعم الحديد ال ي قدمته الوزارة خالل الشهر حوالي %

 % مقارنة مع الشهر الماضي.64 نسبة قدرت  حوالي  انخفاضويالحظ حدوث 

 من إجمالي دعم الشهرب و المقارنة  %4ألف د.كب  نسبة قدرت  حوالي  649الل ه ا الشهر   غ دعم الطا وق األ يض ال ازل خ

 %.21مع الشهر الماضي يالحظ حدوث ارتفاع يقدر  حوالي 

  12% من إجمالي الدعمب ويالحظ حدوث انخفاض يقدر  حوالي 4كب  نسبة قدرت  حوالي .د ألف 644  غ دعم التكييف حوالي %

 الماضي.مقارنة  الشهر 

 87يقدر  حوالي  ارتفاع% من إجمالي الدعمب ويالحظ حدوث 12كب  نسبة قدرت  حوالي .د م يون 2   غ دعم الخرسانة حوالي% 

 مقارنة  الشهر الماضي.

   من إجمالي دعم الشهرب ويالحظ حدوث ارتفاع 5كب  نسبة .ألف د 892أما  النسبة ل طا وق اإلسمنتي فقد   غ دعمه حوالي %

 % مقارنة  الشهر الماضي.40حوالي قدر  

  يقدر  ارتفاعألف د.كب  نسبة ضئي ة ال تكاد ت كر من اجمالي الدعم المنصرفب ويالحظ حدوث  48  غ دعم األطقم الصحية حوالي

 % مقارنة مع الشهر الماضي. 2 حوالي 

  اجمالي دعم الشهرب ويالحظ حدوث انخفاض % من 1ألف د.ك  نسبة  231أما  النسبة لألسالك الكهر ائية فقد   غ دعمها حوالي

 % مقارنة مع الشهر الماضي.1 نسبة قدرت  حوالي 

   ارتفاعكب  نسبة ضئي ة ال تكاد ت كر من إجمالي دعم الشهر ويالحظ حدوث .ألف د 11  غ دعم السيراميك والبورسالن حوالي 

 % مقارنة مع الشهر الماضي.121 نسبة قدرت  حوالي 

   انخفاضب ويالحظ حدوث كب  نسبة ضئي ة ال تكاد ت كر من اجمالي الدعم المنصرف.ألف د 89  غ دعم التكسية الخارجية حوالي 

 % مقارنة مع الشهر الماضي.53 نسبة قدرت  حوالي 

 

ب مستفيداً  726د إلى ألف طن من الحدي 35 مستفيداًب  اإلضافة إلى حوالي 740م يون كيس اسمن  إلى  1ه ا وقد تم صرف حوالي   

 728ب وتم صرف الطا وق االسمنتي إلى مك بألف متر  71مستفيداً و     كميته حوالي  727وصرف الطا وق األ يض ال ازل إلى 

ألف متر  318مستفيداً و     كميته حوالي  725م يون طا وقةب وصرف الخرسانة الجاهزة إلى  11مستفيداً و     كميته حوالي 

 . 2021 يونيومك بب وكان  ه ه المواد خالل شهر 

م يون د.كب و  غ عدد المستفيدين من االطقم الصحية  3 مستفيداً وتم صرف مب غ 697أما عدد المستفيدين في التكييف فقد   غ عددهم 

مستفيداً وتم صرف  6والبورسالن  ألف د.كب و  غ عدد المستفيدين من السيراميك 23مستفيداً وصرف لهم مب غ يقدر  حوالي  66

و  غ عدد  ألف د.كب 63مستفيداً وتم صرف لهم حوالي  42ألف د.كب واما االسالك الكهر ائية فكان عدد المستفيدين  11حوالي 

عددهم  واما المستفيدين من االصباغ الخشنة   غ ألف د.كب 2مستفيداً وتم صرف مب غ يقدر  حوالي  1المستفيدين من ال ازل المائي 

وذلك مستفيدب  801م يون د.ك حسب اختيار المستفيدين وكان عددهم  1وتم صرف د.ك لهمب  ألف 20مستفيداً وتم صرف حوالي  14

 .2021 يونيوخالل 
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 بيان مبالغ الدعم املنصرفة خالل شهر يونيو 2021 عن شهر مايو 2021  

 

 الزنة أو الت بئة المادة م
 الكميات المنصرف

 عنها الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار  ف س 

 املواد األساسية

  1( الشركة الكويتية ل تموين
 3755525 100 11633 كي و جرام أرز  شاور 1

 -- -- - كي و جرام السكر 2

ع ب 6كرتون شد  ح يب  ودرة عادي 3  101,301 554 1,894,784 

ع ب 6كرتون شد  زي  نباتي 4  160,44 308 946,708 

 97,669 632 119,320,300 كرتون م جون الطماطم 5

جرامكي و  الدجاج 6  2,687,167 975 791,249 

 29850 - 500,000 كي و جرام  ال دس  7

 - - - كي و جرام  الطحين  8

 7515787 569 إمجايل دعم املواد األساسية

طفال.
أل

ت ا
وم  يا

ب 
ح ي

 

سيريالكم  يات أطفال  1 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    1,050 - 21,000 

(1ح يب أطفال نان   2 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    2,700 500 49,666 

(2ح يب أطفال نان   3 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    3,400 - 62,543 

(3ح يب أطفال نان   4 غرام 0.400× 12كرتون عبوة    6,000 - 118,500 

(1ح يب أطفال سيميالك جولد   5 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    877 - 34,672 

(2جولد  ح يب أطفال سيماللك   6 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    1,350 500 60,412 

( 3ح يب أطفال سيميالك جولد   7 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    3,000 - 135,000 

1م  يات أطفال  دياشور كومب ي  + 8 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    582 - 27,354 

( 1ح يب سيميالك توتال كمفورت   9 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    900 - 45,000 

( 2ح يب سيميالك توتال كمفورت   10 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    - - - 

(3ح يب سيميالك كمفورت   11 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    1,500 - 75,000 

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    560 - 13,440 

(2ح يب أطفال أ تاميل   16 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    920 - 22,540 

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

(2ح يب أطفال  يبيالك   18 غرام 0.400× 24كرتون عبوة    250 - 5,500 

(1نوفالك   19 غرام  0.400×  12كرتون عبوة    1,250 - 18,125 

(2نوفالك   20 غرام  0.400×  12كرتون عبوة    1,300 - 20,150 

غرام  0.400×  12كرتون عبوة  نوفالك جينيو 21  2,200 - 34,100 

(1كبريتا جولد   22 غرام  0.400×  12كرتون عبوة    549 500 22,783 

(2كبريتا جولد   23 غرام  0.400×  12كرتون عبوة    380 - 15,770 

(3  كبريتا جولد 24 غرام  0.400×  12كرتون عبوة    347 500 14,400 

ومغذيات األطفالإمجايل دعم حليب   - 856357 

الكويتية للتموينإمجايل الدعم املنصرف لشركة   569 8372144 

شركة اسمن  ( 2 

 الكوي 
اسمن  أسود ل مستفيدين من القروض ال قارية – كجم  50كيس زنة    - 400 4,502 

) شركة  (3

الصناعات الوطنية 

 الكويتية

طا وق جيري ل مستفيدين من القروض ال قارية -  - - - متر مك ب 

ن 
وي

ويتية ل تم
شركة الك

4(  ال
  

التموين اسمن  1  607,934 880 603,110 كيس 

 3,358,063 800 18,924 طن الحديد 2

 649,407 938 37,770 متر مر ع طا وق األ يض ال ازل 3

 644,070 - 131 مستفيد التكييف 4

 1,990,686 600 100845,320 متر مك ب الخرسانة 5

 892,147 200 6,638,000 طا وقة طا وق اسمنتي 6

 47,827 500 143 مستفيد األطقم الصحية 7

 230,685 - 134 مستفيد أسالك كهر ائية 8

 11,130 - 6 مستفيد السيراميك و البورسالن 9

 88,725 - 53 مستفيد التكسية الخارجية 10

 - - - مستفيد  عازل مائي 11

المنصرف ل مواد االنشائيةاجمالي الدعم   318 8525180 

ستة عشر م يون وثمانمائة وسب ة وتس ون الفاً وثالثمائة وأر  ة وعشرون دينار كويتي  وثمانمائة  هو 2120 مايوإجمالي الدعم المنصرف لشهر 

 وسب ة وثمانون ف ساً فقط ال غير 
887 16897324 



 

20 

 

 

2020 يونيومقارنة  شهر  2021 يونيومبالغ الدعم المنصرفة حسب المجموعات الرئيسية خالل شهر   

 القيمة  األلف د.ك   
2021يونيو البيــــــــــــــــــان 2020يونيو  % نسبة الت يير   

 2- 7,643 7,516 المواد االساسية

االطفال وم  ياتدعم ح يب   856 293 192 

 788 960 8,525 المواد اإلنشائية

 90 8,896 16,897 الدعم المنصرف

 

 

   2021 يونيوخالل شهر المستفيدين من المواد االنشائية المدعومة 

 الوحدة المادة
 2021يونيو  

 الكمية عدد المستفيدين

 1,426,620 740 كيس أسمن 

 35,313 726 طن حديـــد

 - - مر عمتر  طا وق جيري

 71,010 727 متر مك ب طا وق ا يض عازل

 10,631,500 728 طا وقة طا وق اسمنتي

 317,790 725 متر مك ب خرسانة جاهزة

 

 المادة
 2021يونيو 

  د.ك( المب غ عدد المستفيدين

 3,485,000 697 تكييف مركزي

 22,600 66 االطقم الصحية

 11,300 6 والبورسالنالسيراميك 

 63,300 42 كهر اء اسالك

 _ _ الطا وق تكسية خارجية

 _ _ عازل حراري

 1,800 1 عازل مائي

 1,439,800 801 حسب اختيار المستفيد

 20,300 14 األصباغ الخشنة
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 المؤشرات التجارية
 التجارية( العالمات -التجاري السجل )

 
 
 

 :السجل التجاري: أوالً 
 

 االفاداتأقسام أحتل قسم  3طلب موزعة على  4,238)اإلفادات، االستيراد، الوكاالت( إدارة السجل التجاري  طلبات عدد بلغ -1
 .% 23ة بنسب الوكاالتو  االستيراد يقسم واحتل المركز الثاني كل من% 54األول وحصل على نسبة  المركز

 

 2021 يونيواإلحصائية التفصي ية إلدارة السجل التجاري لشهر 

 نسبة  %( المجموع   م  يط ب  تح  تنفي  ط ب  ط ب جديد  البيان

 54 2,275 1,776 211 288 قسم اإلفادات 

 23 968 821 42 105 قسم االستيراد

 23 995 841 154 0 قسم الوكاالت 

 100 4,238 3,438 407 393 اإلجمالي 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

قسم االفادات

قسم االستيراد

قسم الوكاالت
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 ً  العالمات التجارية: ثانيا
 

 .2021 يونيو معاملة، خالل شهر 3,280تجارية بلغ إيداع عالمة  -1
 .2021 يونيومعاملة خالل شهر  22 بلغ معارضة على تسجيل عالمة تجارية -2
 .2021 يونيومعاملة، خالل شهر  603بلغ تأشير على عالمة تجارية  -3
 .2021 يونيومعاملة، خالل شهر  405بلـغ طلــب تجديـد عالمة تجاريـة  -4
 .2021 يونيومعاملة، خالل شهر  1,010بلغ نشر التأشيرات  -5
 .2021 يونيو، خالل شهر ةمعامل 2سجل الوكالء بلغت  -6
 .2021 يونيو، خالل شهر ةمعامل 12بلغت المستخرجات   -7
 .2021 يونيو، خالل شهر ةمعامل 3 التظلماتبلغت  -8
 

2021 يونيو معامالت العالمات التجارية لشهر   

 النسبة  %  د.ك( الرسوم  ال دد  البيان

 62 332,370 3,280 إيداع عالمة تجارية  

 0 2,090 22 م ارضة ع ى تسجيل عالمة تجارية

 11 17,300 603 تأشيرات

 8 108,090 405 تجديد ال المات التجارية

 19 33,355 1,010 نشر التأشيرات

 0 280 2 سجل الوكالء

 0 540 12 المستخرجات

 0 135 3 التظ مات

 100 494,160 5,337 اإلجمالي
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 المعارض الداخلية والدولية

 
 

 

 2020( لعام 5بتعميم رقم ) المستجدتم وقف اصدار المعارض المؤقتة كأجراء احترازي للوقاية من فيروس كرونا 
  .اشعار أخر حتى 26/2/2020بتاريخ 

 
 


