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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك رخااص( 2)الااوزارة عاادد منحاات 
 .مكتا  الدارة اعماال الشاركة :تعمل زي مجاالمقفلة 
 اتشااااركالزاااارع رخااااص أل( 4) عااااددأصاااادرت  كمااااا
ل تاااأجير السااايارات :مقفلاااة زاااي مجاااالالمسااااامة ال

تااااأجير ل اوالتهااااا و صاااايانتهااالدوات الصااااحية ومق
 . واستئجار السيارات والصيرزة

 
 

 :شركات األشخاص. 2
       أمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زقااااد 

          غ إجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 561)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (551)الشاااااااهر منهاااااااا 
 للشاركات تأاـامنية رخاص (7)ل مسؤولية محادودة

ل زاي حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة رخص( 1)و
ل رخصاااة( 225)إجمااالي أزاارع الشاااركات الصااادرة 

.2116 ديساااااااااااامبر رشااااااااااااه خااااااااااااالل ويلاااااااااااا 

 

 

 2116 ديسمبر شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 ديسمبر مقارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2115 ديسمبر 2116 ديسمبر 2115 يسمبرد 2116ديسمبر

 141 121 461 551 يات مسؤولية محدودة

 21 17 2 7 تأامنية

 14 11 4 1 توصية بسيطة

 121 225 472 561 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 

 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسا  القطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
التجارياااة الفردياااة التاااي بلاااغ عااادد التاااراخيص 

زااي  اً خيصااتر (411)وازقات الااوزارة علاا  إصاداراا 
زاي  خيصارتا (11)منهاا  لمختلفاة اقتصاديةأنشطة 

 قاادري ملحااوظ  تصاااعد ويالحااظ لالمعاادات واالليااات
مقارنة مع نفس الشهر من ويل  بال% 211 بحوالي
االصاااااالحات زااااي  اترخيصاااا( 22)لالماأاااايالعااااام 

بحاااوالي  يقااادر ملحاااوظ بإرتفااااعل لألعماااال الحرزياااة
ناة ماع نفاس الشاهر مان العاام ويل  بالمقار% 144

خااااادمات االعماااااال  زاااااي خيصااااااً تر( 41). الماأاااااي
بحاااوالي يقااادر   ملحاااوظبإرتفااااع ويلااا   لالتجارياااة

ايا باالأازه .2115 ديسمبرمقارنة بشهر  141%
االمان والساالمة خادمات  قطااع زي خيصتر (2)إل  

يقااادر  ملحاااوظ ضنخفاااابإويلااا   لواللاااوازم الطبياااة
عام ـرناااة بااانفس الشاااهر مااان الااامقا% 67 حاااواليب

مااواد ومعاادات  قطاااع زااي خيصاتاار( 1) .يـالماأاا
% 61بحاوالي  يقادر ملحاوظ ويل  بانخفااض لالبناء

ويل  بالمقارناة ماع نفاس الشاهر مان العاام الماأاي 
لاا  ويل االثاااث واألجهاازةزااي قطاااع خيص تاار( 12)ل

ع ماامقارنااة % 44يقاادر بحااوالي  واأاا  بانخفاااض
 .نفس الشهر من العام الماأـي

 

 :حجم التراخيص الصادرة حس  األنشطة.  2
  ـــخالل الشهر إل اً ترخيص( 411)تم تصنيف الـ  

بجان   لاً فـصنيـت (16) تـدة بلغـعدي اقتصاديةأنشطة 
 .عير تصنيفها لأآلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخرى ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 بنسابة تقادر (ماةتجاارة عا)لنشاط حظاً كانت أبرزاا  
 خيصتااار يلياااه .مااان جملاااة التاااراخيص %2حاااوالي ب
مااااان جملاااااة % 6بنسااااابة تقااااادر بحاااااوالي  (مطعااااام)

اساااتيراد و )تاااراخيص كااال مااان   امااايليه .التاااراخيص
بنسابة تقادر بحاوالي ( و بقالة تصدير ووكيل بالعمولة

 خيصاتار ميليه. من جملة التراخيص الكل منهم 5%
بنساابة  (ة المنزليااةالهاادايا والكماليااات و جلاا  العمالاا)

 ميلاااايه .ماااان جملااااة التااااراخيص %4تقاااادر بحااااوالي 
مقااوالت عاماة ل المالباس الجااازة)كل مان  خيصاتر

( صااالون لتجمياال الساايداتل مااأكوالت خفيفااةل للمباااني
ماااان جملااااة  لكاااال ماااانهم %1بنساااابة تقاااادر بحااااوالي 

ايجار ل األحيية والحقائ )خيص اتر يليهم .التراخيص
سايدات  خيااط مالباسل راتواستئجار االراأي والعقا

بيااااع وشااااراء ل خياااااط مالبااااس للساااايداتل واقمشااااتها
ماان % 2بنساابة تقاادر بحااوالي ( األراأااي والعقااارات
وباااقي التااراخيص ألنشااطة أخاارى .جملااة التااراخيص

من إجمالي % 41تعير تصنيفها بلغت نسبتها حوالي 
 .التراخيص

 

حجم التراخيص الصادرة حسا  التوزياع .  1
 :(اتالمحازظ)الجغرازي 

 
المركز األول حيث بلغات  العاصمةتبوأت محازظة     

 %.26 حاوالي نسبة ما حصدت من جملة التاراخيص
المركاااز الثااااني  حياااث حصااادت حاااولية تليهااا محازظااا

. من إجمالي التاراخيص %25.2بنسبة تقدر بحوالي 
بنسابة قادرت  الفروانيةوبالمركز الثالث تأتي محازظة 

أتي باالمركز تاو .من جملاة التاراخيص% 21حوالي ب
% 12بنساابة تقاادر بحااولي  االحمااديالرابااع محازظااة 

 زااي حااين تااأتي محازظااة الجهااراء بااالمركز الخااامس
ماااان جملااااة % 11بنساااابة تقاااادر بحااااوالي  واألخياااار

.2116 ديساااامبرويلاااا  خااااالل شااااهر  .التااااراخيص
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 االقتصاديةأعداد التراخيص التجارية الفردية حس  القطاعات 
 2115 ديسمبر مقارنة بشهر 2116برديسم خالل شهر

االقتصاديالقطاع  م 2116 ديسمبر  2115 ديسمبر  )%(التغير    

 6 63 67 الوجبات الغيائية 1

 (12) 26 23 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 (14) 74 64 المنسوجات والكماليات 1

 (44) 32 12 األثاث واألجهزة 4

 (43) 14 2 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللمن والسالمة واأل 6  2 6 (67) 

 233 3 10 المعدات واآلليات 7

 (63) 8 3 مواد ومعدات البناء 2

 6 33 35 المقاوالت 1

 141 17 41 خدمات األعمال التجارية 11

 38 89 123 التسويق والصيرزة والفنادق 11

 (33) 3 2   والحرزية المهن االستشارية 12

لحرزية خدمات األعمال ا 11  19 19 - 

 144 9 22 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 27 49 62 الحرف البسيطة 15

 12 445 499 اإلجمالي
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام
 2116 ديسمبر األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 6 11 مطعم 1

 3 17 المالبس الجاازة 2

والكماليات الهدايا 1  22 4 

 2 11 األحيية والحقائ  4

 5 24 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 5

 5 25 بقالة 6

 2 11 ايجار واستئجار االراأي والعقارات 7

 1 11 مقاوالت عامة للمباني 2

 2 11 خياط مالبس سيدات و اقمشتها 1

 2 12  سيداتخياط مالبس لل 11

 1 14 مأكوالت خفيفة 11

يع وشراء األراأي والعقاراتب 12  12 2 

 1 15 صالون لتجميل السيدات 11

 2 42 تجارة عامة 14

 4 22 جل  العمالة المنزلية 15

 41 217 أنشطة اخرى 16

 111 411 اإلجمالي
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حس  القطاعات
2116 ديسمبرهر والمحازظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 67 11 16 12 16 11 الوجبات الغيائية  1

 21 2 6 7 6 2 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 64 11 14 12 2 11 المنسوجات والكماليات 1

 12 1 4 1 5 5 األثاث واألجهزة 4

 2 - 2 - 4 2 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  - - 1 1 - 2 

 11 - - 1 - 1 المعدات واآلليات 7

 1 - 1 - - 2 مواد ومعدات البناء 2

 15 1 1 6 11 12 المقاوالت 1

 41 1 6 7 11 6 خدمات األعمال التجارية 11

 121 7 21 22 12 16 التسويق والصيرزة والفنادق 11

الحرزيةو االستشاريةالمهن  12  1 - 1 - - 2 

 11 1 4 2 5 5 خدمات االعمال الحرزية 11

 22 - - 7 5 11 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 62 7 14 17 16 2 الحرف البسيطة 15

2116  ديسمبر اإلجمالي( 1)   111 121 12 11 51 411 

2115  ديسمبر ي اإلجمال (2)   14 142 71 11 41 445 

 12 11 1 41 (11) 12 (%)غير نسبة الت            
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  موزعاة علا  الادول العربياة .ملياون د 14.7 ما يقاار  2116 ديسمبر بلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
 وبلغات ل%72 حاواليبتقادر   محققة نسابة .د مليون 11.5 حوالي حيث كان نصي  الصادرات للدول العربية العالملوبقية دول 

بنسابة  واأا  ارتفااع يالحاظ حادوثو.  .د ملياون 4.1زياد عان بما يتقدر  محققة صادرات % 22بقية دول العالم حوالي  نسبة
بالنسبة للمقارناة بانفس الشاهر مان العاام الماأاي زقاد و للصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشهر الماأي %47 بحواليتقدر 
 .%2والي حب يقدر الشهرلصادرات  انخفاض حدث

 
 

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

 
 

أما بالنسبة إل  الصادرات لدول العالم األخرى زقد احتلات 
      مقدمااااة دول العااااالم المصاااادر إليهااااا حيااااث بلغاااات  اتركياااا

  بنسااابة تقااادر .ملياااون د 1.5 حاااواليقيماااة صاااادراتها 
        ماااااان إجمااااااالي الصااااااادرات إلاااااا  دول % 17حااااااوالي 

               المرتبااااااااااة  ايطالياااااااااااواحتلاااااااااات . العااااااااااالم األخاااااااااارى
              .د ألااااف 141بصااااادرات تقاااادر بمااااا يقااااار   الثانيااااة

. مااان إجماااالي الصاااادرات% 23 يحاااوالببنسااابة تقااادر 
              بلغااااااات  المرتباااااااة الثالثاااااااة حياااااااث بلجيكاااااااات واحتلااااااا

                .دألااااااااااااف  411حااااااااااااوالي ها جملااااااااااااة صااااااااااااادرات
                       مااااااااااااااااان % 11حاااااااااااااااااوالي ببنسااااااااااااااااابة تقااااااااااااااااادر 

      وأمااااااا بقيااااااة  .دول العااااااالم إلاااااا  الصااااااادراتإجمااااااالي 
                      ااااااايا الشااااااهر  خااااااالل دول العااااااالم األخاااااارى صااااااادرات

                                 علاااااااااااااااا  كاااااااااااااااال  زقااااااااااااااااد كاناااااااااااااااات موزعااااااااااااااااة
               لالمانياالـانياااااااااااااااااااااـريطـبلالـرتغـبـاللمااااااااااااااااااااان أسبانيا

قبرصلساااااااااااااااااااوليفينيالجمهورية اولندالاليونانلزرنسال
باكسااااااااااااااااااااااتانل                   لالسويدلجنو  أزريقيالليتوانيااااااااااااااااااااااا

 .مريكاندالسيرالنكا وأتنزانيالبول
 
  

لصاادرات بقياة دول العاالم طفياف ارتفااع  ويالحظ حادوث
األخرى خالل ايا الشاهر بالنسابة للشاهر الماأاي بنسابة 

لصاادرات  ملحاوظانخفااض  حادثكماا ل %5 تقدر حوالي
الشاااهر لبقياااة الااادول األخااارى بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 

أام وكانت %. 51الشهر من العام الماأي يقدر بحوالي 
سايليكونل بولي إثيلينل :المواد المصدرة خالل ايا الشهر
 .منتجات كيماويةلوايت سبريت

 
ما بمقدمة ايه الدول محققة صادرات تقدر  العراقاحتلت 
ماان % 64حااوالي بتقاادر   بنساابة .مليااون د 6.2 يقااار 

تليهااا الصااادرات . إجمااالي الصااادرات إلاا  الاادول العربيااة
حيااااث كاناااات جملااااة  %11محققااااة حااااوالي  األردن إلاااا 

المرتباة  زيا متليه.  .دمليون  1تقدر بحوالي صادراتها 
% 2المغااار  حياااث حققااات نسااابة تقااادر بحاااوالي  الثالثاااة

وزااي المرتبااة .  .د ألااف 222تقاادر بحااوالي بصااادرات 
  .ألف د 551الرابعة مصر حيث بلغت صادراتها حوالي 

أماااا بقياااة صاااادرات الااادول %. 5بنسااابة تقااادر بحاااوالي 
زقااد كاناات موزعااة  2116 ديساامبر خااالل شااهرالعربيااة 

 . والجزائر السودانتونسلليبيال للبنانلاليمن عل  كل من
 
 
 

دول لللصادرات ايا الشهر رتفاع ملحوظ ا ويالحظ حدوث
حاوالي بيقادر العربية بالنسابة لصاادرات الشاهر الماأاي 

الشاهر للادول لصاادرات ملحوظ  ارتفاع حدث كما ل75%
مقارنااة بصااادرات  %76حااوالي قاادرت بنساابة ب العربيااة

حيااث كاناات أااام المااواد  .الماأااينفااس الشااهر ماان العااام 
أكياااس  :العربيااة خااالل ااايا الشااهرول المصاادرة إلاا  الااد
ل ليااااف زجاجياااةل عباااوات بالساااتيكيةأورقياااةل أصاااواف و

 بولي إثيلاينلماواد بالساتيكيةلمواد عازلاةلبولي بروبلينل
ض حااااااام لزيوتألبااااااانل حبيبااااااات بالسااااااتيكيةلمنتجات

.حلويااااااتلتوزي كاوياااااة قشاااااورل لصاااااوداايدروكلوري 
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 الكويتية المنشأ 2116 ديسمبر صادرات شهر
 2115 ديسمبرو 2116رنوزمب مقارنة بشهري

      .قر  ألف دالقيمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2116 ديسمبر  
 قيمة صادرات

2116 نوزمبر  
 قيمة صادرات

2115 ديسمبر  

 5121 6112 11517 الدول العربية 1

 11147 1166 4155 بقية دول العالم 2

 16116 1174 14612 جملة الصادرات

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 62 111 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 9 

 
 

 الكويتية المنشأ مقارنة 2116 ديسمبر صادرات شهر
بيةلمجموعة الدول العر  2115 ديسمبر 2116 نوزمبر بشهر  

  .قر  ألف دالقيمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة إليها م
 قيمة صادرات

2116 ديسمبر  
 قيمة صادرات

2116 نوزمبر  
 قيمة الصادرات

2115 ديسمبر  

 115 124 551 مصر 1

 7 65 12 اليمن 2

 14 1 - سوريا 1

 217 421 411 لبنان 4

 416 111 222 المغر  5

 146 211 121 تونس 6

 112 216 1155 األردن 7

 4 1 11 ليبيا 8

 2142 1511 6724 العراق 9

 21 116 251 السودان 10

 272 412 441 الجزائر 11

 11 1-  موريتانيا 12

 1 6-  زلسطين 13

 
 
 

 
 
 

اإلجمالي              11517 6112 5121 

111=  2116الرقم القياسي لعام   111 57 111 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2116 ديسمبر رهلدول العالم األخرى خالل ش  

)%(النسبة   .القيمة ألقر  ألف د الدول المصدر إليها م  

 17.1 1551 تركيا 1

 22.6 141 إيطاليا 2

 1.7 71 أسبانيا 1

 1.1 411 بلجيكا 4

 7.1 112 البرتغال 5

 1.1 1 بريطانيا 6

 2.6 116 المانيا 7

 1.4 57 اليونان 2

 1.2 152 زرنسا 1

 5.1 211 اولندا 11

 1.2 51 قبرص 11

 2.5 112 سوليفينيا 12

 1.2 71 جمهورية ليتوانيا 11

 1.1 17 جنو  أزريقيا 14

 1.2 2 السويد 15

 1.2 11 باكستان 16

 1.2 1 اتنزاني 17

 1.2 11 بولندا 12

 1.5 11 سيريالنكا 11

 1.15 2 أمريكا 21

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي
(2116 ديسمبر)   

4155 111 

 اإلجمالي للشهر السابق من نفـس العام
(2116 نوزمبر ) 

1166 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام السابق 
(2115 ديسمبر)  

11147 - 
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  2116رديسمب خالل شهر حس  أام المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 إليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
(  ( .د

 409362 يكيةعبوات بالست –أصواف وألياف زجاجية   -أكياس ورقية  21 لبنان 1

 550637 مواد بالستيكية – بولي بروبلين –مواد عازلة  11 مصر 2

 821718 بولي إثيلين  11 المغر  1

 1054880 بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  111 األردن 4

 122171 بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  11 تونس 5

 6721621 وري حامض ايدروكل –زيوت  –منتجات ألبان  17 العراق 6

بولي إثيلين  –حبيبات بالستيكية  7 الجزائر 7  441112 

 17711 أصواف وألياف زجاجية 1 اليمن 2

 251544 توزي -صودا كاوية قشور  5 السودان 1

 12115 حلويات 1 ليبيا 11

 10537138  166 اإلجمالي
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   2116ديسمبر خالل شهرحس  أام المنتجات  م األخرىشهادات المنشأ الصادرة لدول العال
 

 م
 الدول المصدر

 إليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

أام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

القيمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 1541461 بولي إثيلين 11 تركيا 1

 152124 بولي إثيلين 1 زرنسا 2

 71221 بولي إثيلين 5 بانياأس 1

 412677 بولي إثيلين 11 بلجيكا 4

 141751 بولي إثيلين 2 إيطاليا 5

 211212 بولي إثيلين 1 اولندا 6

 71451 سليكون 1 ليتوانيا 7

 111521 بولي إثيلين 11 البرتغال  2

 116111 بولي إثيلين 5 المانيا 1

 1211 سليكون 1 أمريكا 11

 11175 منتجات كيماوية 1 النكايسير 11

 1112 وايت سبريت 1 بريطانيا 12

 1115 وايت سبريت 1 تنزانيا 11

 111217 بولي إثيلين 1 سولوزينيا 14

 51722 بولي إثيلين 1 قبرص 15

 12711 بولي إثيلين 1 بولندا 16

 2112 بولي إثيلين 1 السويد 17

 57214 بولي إثيلين 4 اليونان 12

جات كيماويةمنت 1 باكستان 11  11242 

 17112 وايت سبريت 1 جنو  أزريقيا 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلجمالي
 

111 
 

4154711 
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 221مااا التااراخيص التااي تاام تجديااداا زكااان عاادداا أ
 اً خيصااتر 117ل ويلاا  مقاباا الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

ويلاااا   الماأاااايل العااااام ماااان ديساااامبر خااااالل شااااهر
وقاد وازقات الاوزارة  .%12يقادر بحاوالي  نخفاضبإ

 خااااالل شااااهر اً مؤقتاااا خيصاااااً تر 711 رداـعلاااا  إصاااا
 حاواليبقادر  واأا  بارتفااع ويلا  ل2116 ديسمبر

 .الماأيمقارنة مع نفس الشهر من العام % 46
 

 
 
 

زااي أعااداد  بساايطاً  اً انخفاأاا 2116 ديساامبر شااهد شااهر
 (الجديدةل المجددةل المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 ل2116 ناوزمبر مقارنة بما صدر خالل شهر %2بنسبة 
 بينمااا .خيصاااً تر 1714وقااد بلغاات جملااة ااايه التااراخيص 

لتااااراخيص  %4 حااااواليبيقاااادر  بساااايط ارتفاااااعحاااادث 
عماااا سااابق إصاااداره لاانفس الشاااهر مااان العاااام  االسااتيراد
 121مااة العا االسااتيرادوكااان نصااي  تااراخيص  .الماأااي

أمااااا تااااراخيص  ل%54 يتقاااادر حااااوالبنساااابة  اً خيصااااتر
كماا بلغات  .اً ترخيصا 711زكان عادداا  المؤقت الستيرادا

 اً خيصاتر 111 العاماة الجديادة االساتيرادأعداد تاراخيص 
 اللــااااخ اً صـرخيااااـت 165 لـ  مقابااااـويلاااال رخاااالل الشااااه

والي قااادر بحاااي ملماااوس بإنخفااااض ليـاااـاأـمـال ديسااامبر
11%. 
 

 
 2116 ديسمبرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 ديسمبر بالمقارنة مع شهر

 )%(التغير  2115 ديسمبر  2116 ديسمبر البيان م

 12 115 171 بأاعة 1

 (111) 1 - مالبس عسكرية 2

 (5) 65 62 (ويةنس)مواد كيماوية  1

 11 1 4 خصلبو 4

 - 1 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  إتحاد الجمعيات 6

 - 1 2 جمعيات 7

 - - - شركة شيفرون العربية 8

- - -  الزيوت العربية شركة 9

 122 151 151 سيارات 10

 46 545 711 اإلجمالي 
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ديسمبرشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   
 ونسبتها إليه 2115 ديسمبرمقارنة مع شهر  2116

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار أزراد

2116 ديسمبر  22 126 212 

2115 ديسمبر  64 212 216 

%التغير   (66) (21) (11) 

م.م.شركات ي  

2116 ديسمبر  74 516 521 

2115 ديسمبر  22 555 641 

%التغير   (16) (1) (11) 

 شركات تأامنية

2116 ديسمبر  4 12 42 

2115 ديسمبر  7 62 61 

%التغير   (41) (11) (11) 

   شركات توصية بسيطة

2116 ديسمبر  1 11 11 

2115 ديسمبر  4 12 16 

%التغير   (75) (6) (14) 

 شركات مساامة

2116 ديسمبر  - 61 61 

2115 ديسمبر  2 56 52 

%التغير   (111) 7 1 

 اإلجمالي

2116 ديسمبر  111 221 121 

2115 ديسمبر  165 117 1112 

%التغير   (11) (12) (16) 
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 12بحاوالي يقادر من الماواد  للعديد قدمت الوزارة دعماً     
تام صارزه خاالل  ل .د( 12115117) كويتياا دينارا مليون
ملحوظة  بنسبة دعمه رتفعاوبيل  يكون قد  ل2116 نوزمبر
  .هالشهر السابق عليعن  %12 واليحب تقدر
 

حظيااات مجموعاااة الماااواد األساساااية التاااي تصااارف عااان     
 بحاوالير يقدطريق البطاقة التموينية لهيا الشهر عل  دعم 

مان إجماالي الادعم % 51 ونسابتها حاواليل  .مليون د 11
 .المشار إليه آنفا

 
سااكرل حلياا  أرز بشاااورل  وتشاامل ااايه المجموعااة علاا     

ل الااادجا  طمااااطملالمعجاااون باااودرة عااااديل زيااات نبااااتيل 
 لحوظااةم بنساابةدعمهااا  تصاااعد نااه قاادأويالحااظ . والطحااين

 .ماأيال أكتوبر مقارنة بشهر% 257حوالي ب تقدر
 

أيف إل  ايه المجموعة دعام مغاييات وحليا  ألكن إيا     
صاال تماان إجمااالي الاادعم ل% 2 تقاادر حااوالي بنساابة األطفاال
مااان % 55حاااوالي  مطااااحن الااادقيق الااادعم لشاااركة جملاااة

 .2116 نوزمبر إجمالي الدعم المنصرف خالل
 
ايا وقد تم صرف قيماة دعام الماواد الساابقة إلا  شاركة     

تهااا والتااي قاادرت جمل لالمخااابز الكويتيااةمطاااحن الاادقيق و
 نساابةب القيمااة السااابقةتصاااعدت  ل .مليااون د 11 بحااوالي

زاي الشاهر  هعن ما تم صارز% 127 حواليبتقدر  حوظةمل
 .الماأي

 
بنسابة  ل .ألاف د 726حاوالي بلغت قيمة دعام اإلسامنت    

 ويالحاااظ حااادوث. مااان إجماااالي الااادعم% 4قااادرت بحاااوالي 
حااوالي بلااغ  الماأاايالشااهر  دعمااه عاانل ارتفاااع ملمااوس

11%. 
 

حاااوالي بلاااغ دعااام الطاااابوق الجياااري خاااالل اااايا الشاااهر   
ماان إجمااالي بنساابة أاائيلة تكااد ال تاايكر  ل .د ألاف 5511

لدعمااه عاان الشااهر  نخفاااضاويالحااظ حاادوث  .دعاام الشااهر
 %.11الماأي بلغ حوالي 

 
بلغ دعم التكسية الخارجية من شركة الصناعات الوطنية   

 ل بنساااابة قاااادرت بحااااوالي .ألااااف د 12الي الكويتيااااة حااااو
 .من إجمالي الدعم لهيا الشهر% 1.2
 
حاوالي بلغ دعم الحديد اليي قدمته الاوزارة خاالل الشاهر    
من دعام % 14 ل واو يمثل نسبة تقدر حوالي .دمليون  2

 بحاواليتقادر نسابته  تصاعد ملحاوظويالحظ حدوث . الشهر
 .مقارنة مع الشهر الماأي% 115
 
غ دعااام الطااابوق األبااايض العاااازل خااالل اااايا الشاااهر بلااو   

مااان  %1قااادرت حاااوالي وبنسااابة  ل .د ألاااف 465 حاااوالي
حااوالي بيقاادر  ارتفاااعويالحااظ حاادوث  .إجمااالي دعاام الشااهر

 .الماأي مقارنة بالشهر 25%

نساابته ل وكاناات  .د مليااون 1بلااغ دعاام التكييااف حااوالي    
 يقادرارتفااع ويالحظ حدوث . من إجمالي الدعم% 7حوالي 
 .مقارنة بالشهر الماأي% 21بحوالي 

 
  خاالل الشاهر .ملياون د 2وبلغ دعم الخرساانة حاوالي     

مااان إجماااالي دعااام % 11الحااااليل بنسااابة قااادرت بحاااوالي 
قادرت بحاوالي  دعماه بنسابة ارتفاع وبيل  يكاون قاد .الشهر
 .عن الشهر الماأي 26%
 
 حااواليأمااا بالنساابة للطااابوق اإلساامنتي زقااد بلااغ دعمااه    

من إجماالي دعام % 1 ل بنسبة قدرت بحوالي .د فلأ 524
مقارناة % 12يقادر بحاوالي  ارتفااعويالحظ حدوث  .الشهر

 .بالشهر الماأي
 
 ل بنساابة .ألااف د 11 حااواليوبلااغ دعاام األطقاام الصااحية    

 .من إجمالي الدعم لهيا الشهر% 1.2قدرت بحوالي طفيفة 
مقارنة % 117يقدر بحوالي  تصاعد ملحوظويالحظ حدوث 
 .بالشهر الماأي

 
 ألااف 22أمااا دعاام األسااال  الكهربائيااة زقااد بلااغ حااوالي    
مااان إجماااالي دعااام % 1.1 ل وقااادرت نسااابته بحاااوالي .د

يقادر بحاوالي  ارتفاع واأ ويالحظ حدوث  .الشهر الحالي
 .مقارنة بالشهر الماأي% 44
 
 ل بنساابة .ألااف د 42بلااغ دعاام الساايرامي  والبورسااالن    

 .مااان إجماااالي دعااام الشاااهر الحاااالي% 1.2تقااادر بحاااوالي 
مقارنة % 11يقدر بحوالي  ارتفاع ملموسويالحظ حدوث 
 .بالشهر الماأي

 
ماان شااركة مطاااحن الاادقيق بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة    

 ل بنساابة قاادرت .د ألااف 211حااوالي والمخااابز الكويتيااة 
ويالحاااظ حااادوث  .مااان إجماااالي دعااام الشاااهر% 1بحاااوالي 
 .مقارنة بالشهر الماأي% 6 حواليقدرت نسبته ب ارتفاع

  
كاايس أسامنت إلاا   ألاف 221حااوالي اايا وقاد تاام صارف    

طان مان الحدياد إلا   15161باإلأازة إلا   .يدأً مستف 411
عاازل إلا  البايض األطاابوق الكما تم صارف  لاً مستفيد 172
ل اً مساتفيد 27وصرف الطابوق الجيري إل   لاً مستفيد 171

ل وصارف اً دمساتفي 121 إلا وتم صرف الطابوق اإلسامنتي 
وكااان صاارف ااايه ل اً مسااتفيد 175الخرسااانة الجاااازة إلاا  

 .2116 نوزمبر المواد خالل شهر
 
 216أما عدد المستفيدين من التكييف المركازي زقاد بلاغ    

 5ل وبلاااغ عااادد المساااتفيدين مااان األطقااام الصاااحية اً دمساااتفي
ل أمااااا بالنساااابة للساااايرامي  والبورسااااالن زعاااادد يندمسااااتفي
ماان أسااال  دين مسااتفي 5ول دينفيمساات 5فيدين بلااغ المساات

ويلااا  مااان األصااابان الخشااانةل  اً مساااتفيد 112و الكهربااااءل 
 .2116 نوزمبر خالل
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 2116 نوزمبر رـــشهمبالغ الدعم المنصرزة خالل 

التعبئةوأالزنة  المادة  
الكميات المنصرف عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار زلس

:يق والمخابز الكويتيةشركة مطاحن الدق( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   

بشاور أرز  4301100 - 11511111 كيلو جرام  
 783968 800 7151111 كيلو جرام سكر

علبة 6كرتون عبوة  حلي  بودرة عادي  25714 298 296994 
علبة 6كرتون عبوة  زيت نباتي  165471 270 848907 

175/122211 كرتون معجون الطماطم  709 127441 
 727278 835 2754112 كيلو جرام الدجا  

 2462764 612 - كيلو جرام الطحين

 9548455 542 - - إجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحلي  األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 53611 350 2850 ن24x411كرتون عبوة   

QI 2-سيميال  أدزانس  - - - لل 

QI 1-لل    غينسيميال - - - 
جولد 26حلي  إس -4  22600 650 750 لل 

حلي  بروميل  -5  48214 721 1611 لل 
(1)نان  -6  33063 360 2200 لل 

(2)نان  -7  45086 400 3000 لل 
غين بلص  -2  104090 103 3321 لل 

(1)نان  -1  42487 800 3800 لل 
بروجرس جولد  -11  31849 680 1200 لل 

(1)ل إبتامي -11  8270 720 211 لل  
(2)إبتاميل  -12  9381 128 1244 لل 

(1)بيبيال   -11  - - - لل 
(2)بيبيال   -14  4691 360 400 لل 

بيدياشور -15  3268 100 100 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  - - - لل 

(2)توتال كمفورت  -  - - - لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  29889 775 1021 لل 

دعم حلي  ومغييات األطفالإجمالي   - - 146 436505 

إجمالي الدعم المنصرف لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخابز الكويتية

- - 688 9984960 

:شركة إسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدين من القروض العقارية*  

كجم 51كيس زنة   818460 600 785721 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
جيري للمستفيدين من القروض العقارية طابوق*   
تكسية خارجية الصناعات الوطنية*   

 طـابـوقـــة
 مستفيد

2767/816 
47 

632 
- 

5535 
37600 

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العازل* 
 التكييف* 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتي* 
 األطقم الصحية* 
 الكهربائيةاألسال  * 
 السيرامي  والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكع 

- 
 متر مكع 
 طـابـوقـــة
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد

11461 
26521 
211 

115211 
1112111 

11 
11 
21 
254 

- 
-  

211 
611 
211 

- 
- 
- 
- 

2421171 
465151 
1222666 
2275224 
524422 
12551 
21241 
42111 
211161 

 12115117 521 - - 2116 نوزمبر الدعم المنصرف خالل شهرإجمالي 

 
 .نظرا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سوف يتم إدرا  احصائيات الشهر السابق*
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 مبالغ الدعم المنصرزة حس  المجموعات الرئيسية
 2115 نوزمبرمقارنة بشهر  2116 نوزمبرخالل شهر 

              .لف دالقيمة ألقر  أ
2116 نوزمبر البيان 2115 نوزمبر   )%(التغير  

 (22) 11211 1542 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حلي ال  417 617 (21) 

المواد اإلنشائيةا  * 2111 1161 (11) 

 (24) 21217 12115 إجمالي الدعم المنصرف

 ل الطابوق اإلسمنتينةل الخرساالعازلل التكييفل  الطابوق األبيض لجيريال الطابوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطقم الصحيةل األسال  الكهربائيةل والسيرامي  والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2116 نوزمبر شهر

 الوحدة المادة
 2116 نوزمبر

 الكمية       عدد المستفيدين

 211251 411 كيس  أسمنت

 15161 172 طن حديد

 11111 27 متر مربع جيريطابوق 

 11611 171  متر مكع  أبيض عازلطابوق 

 4411111 121 طابوقة طابوق إسمنتي

 111212 175 كع متر م خرسانة جاازة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 نوزمبر

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 1171151 216 التكييف المركزي

 5111 5 األطقم الصحية

 11111 5 السيرامي  والبورسالن

 2111 5 أسال  كهرباء

 714411 112 األصبان الخشنة

 .تم إأازة بنود جديدة 2114من شهر مايو ابتداًء *                        
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وايه المؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . الوطني االقتصادحالة زي انا  العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس ال      

ل ولكن زي أحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / أوالوكاااالت التجاريااة و / انعكاسااات أيأاااً ألوأاااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاا  تجديااد للسااجل التجاااري  أو

ونوأ  زي ايه العجالة المعامالت السابقة التي تمت خالل الشهر ماع مقارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :ألامية إبرازاا عل  الوجه التاليواي تتأمن أنشطة عديدة من ا الماأـيلالشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يقدر نخفاضبال ةمعامل 215ركات بلغ قيد الش -1
 .2115 ديسمبر رمع شه مقارنة% 17حوالي ب
 بانخفاض ةلمعامل 241 قيد زروع الشركات بلغ -2
 ديسمبرشهر مع  ةمقارن% 14 حواليبر يقد

2115. 
 لةمعامل 671 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 ديسمبر مقارنة بشهر %12حوالي بيقدر  نخفاضبا

2115. 
 2516مستخرجات الرسمية وصل إل  عدد ال -4
مقارنة بشهر % 22 يقدر بحوالي رتفاعبا لعاملةم

 .2115 ديسمبر
يقدر  رتفاعبا لةمعامل 27بلغت معامالت الران  -5

 .2115 ديسمبر بشهرمقارنة %2بحوال  

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 للةمعام 121بلغ إيداع عالمة تجارية  -1

قارنة بشهر م% 26يقدر بحوالي  نخفاضبا
 .2115 ديسمبر

  لةلمعام 1155عالمة تجارية  زحص بلغ -2
مقارنة  %17در بحوالي ــقــي رتفاعبا

 .2115 ديسمبر  بشهر
 معاملةل 151بلغ إخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

مقارنة % 114يقدر بحولي ملحوظ  تصاعدب
 .2115ديسمبربشهر 

 1472بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -4
يقدر بحوالي ملموس  رتفاعبا لشهادة
 .2115 ديسمبر شهرمقارنة ب% 14

 لةمعامل 411عالمة تجارية  تأشيرعل  بلغ -5
مقارنة % 122 يقدر بحوالي ملحوظ  تصاعدب

 .2115 ديسمبر بشهر
 251ة ـد عالمة تجاريـ  تجديــغ طلـلب -6

% 61يقدر بحوالي  حوظمل بانخفاض لةـمعامل
 .2115 ديسمبرمقارنة بشهر 

 رتفاعبامعاملة  165ستخرجات لغ طل  مب -7
مقارنة بشهر % 15يقدر بحوالي ملموس 
 .2115 ديسمبر

معاملةل  177بلغ طلبات أعداد النشر  -2
مقارنة % 71يقدر بحوالي ملحوظ  نخفاضبا

 . 2115 ديسمبربشهر 
 

 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
 بارتفاع ل لةمعام 172بلغ طل  تسجيل وكالة تجارية  -1

  .2115 ديسمبر مقارنة مع شهر% 2الي حوبيقدر 
  بارتفاعل ةمعامل 27وكالة تجارية  تجديدبلغ طل   -2

 .2115 ديسمبر مع شهر مقارنة% 6يقدر بحوالي 
تصاعد ب للةمعام 12ة تجارية وكالتعديل بلغ طل   -1

 ديسمبرشهر مقارنة مع % 211يقدر بحوالي  ملحوظ
2115. 

لم يحدث اي تغيير و ل التمعام 6بدل زاقد بلغ طل   -4
  .2115 ديسمبرشهر  بالمقارنة مع 

تم الرد عل  كت  االستفسارات الواردة من داخل  -5
يقدر بحوالي  نخفاضبال ةمعامل 255الوزارة بعدد 

 .2115 ديسمبر مقارنة مع شهر12%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2115 ديسمبر مقارنة بشهر 2116 ديسمبر

بيانال م 2116 ديسمبر  2115 ديسمبر  )%(التغير       

 (17) 1112 215 قيد شركات رئيسي 1

 (14) 221 241 قيد شركات زروع 2

 (12) 761 671 تعديل شركات 1

 22 1175 2516 مستخرجات 4

 2 25 27 ران 5

 6 4151 4111 إجمالي المعامالت
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 شهرمعامالت قسم العالمات التجارية خالل 
 2115 ديسمبر مقارنة بشهر 2116 ديسمبر

2116 ديسمبر نوع المعاملة م 2115 ديسمبر  )%(التغير    

 (26) 1122 121 إيداع عالمة تجارية 1

 17 115 1155 زحص عالمة تجارية 2

 114 75 151 إخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 - 12 - معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

تجارية شهادة تسجيل عالمة 5  1472 1111 14 

 122 125 411 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 (61) 652 251 طل  تجديد عالمة تجارية 7

 15 122 165 طل  مستخرجات 2

عداد النشرأ 1  177 1245 (71) 

 (11) 6512 4221       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 ديسمبر ة بشهرمقارن 2116 ديسمبر

2116 ديسمبر البيان م )%(التغير   2115 ديسمبر   

 2 175 172 طل  تسجيل وكالة تجارية 1

 6 22 27 طل  تجديد وكالة تجارية 2

 211 4 12 طل  تعديل وكالة تجارية 1

 22 61 111 طل  إلغاء وكالة تجارية 4

 - 6 6 طل  بدل زاقد 5

لواردة من داخل الوزارةالرد عل  كت  االستفسارات ا 6  255 211 (12) 

 5 612 647 اإلجمالي
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 : قرارات المهمات الرسمية 
 

  للمشاركة في مؤتمر البوسفور، " اسطنبول"التكليف بالمهمة الرسمية إلى بشأن  8/22بتاريخ ( 824)القرار الوزاري رقم
 .والذي سيعقد في تركيا

 

  لحضور اجتماعات " جمهورية العراق"بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إلى  22/22بتاريخ ( 834)رقم القرار الوزاري
 . العراقية – الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية

 
 

 
 
 

 

 :أخريقرارات  
 

  المعدل  2122لسنة ( 222)أرقام  العمل بأحكام القرارات الوزارية إلغاءبشأن  22/22بتاريخ ( 824)القرار الوزاري رقم
 . المشار إليها، كما تلغي كافة القرارات األخرى المخالفة ألحكام هذا القرار 824/2122و 221بالقرارين الوزاريين رقمي 

 

  ة ألعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة مظالضوابط المنبشأن  22/22بتاريخ ( 831)القرار الوزاري رقم
 .والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب العقار

 

  تعمل في مجال ة ألعمال المؤسسات والشركات التي مظالضوابط المنبشأن  22/22 بتاريخ( 832)القرار الوزاري رقم
 .هابتجارة الذهب واالحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلر

  

  لتنفيذ قرارات مجلس االمن الصادر بموجب الفصل السابع  صالنظام الخابشأن  22/22 بتاريخ( 832)القرار الوزاري رقم
 .األمم المتحدة المتعلقة باإلرهاب وتمويل اإلرهابمن ميثاق 

 
 

 

خالل قرارات وزارة التجارة والصناعة  –1

 2121 ديسمبر شهر


