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:قطاع الشركات: زوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
( 1)عرردد  2117 يونيرروخررالل شررهر الررو ار  منحررت 
والتي تعمل  مةالمساامة العا اتلشركا أل رع ةرخص

  .وكهرهاء سياراتر هنشرر تهديل ال يوت: ي مجال
 
 
 
 

 

 :شركات األشخاص. 2
       زمررررا هالنسررررهة لشررررركات األشررررخاص الصررررادر   رررررد 

          غ إجمرررررررررالي عررررررررردد ترررررررررراخيص الشرررررررررركات هلررررررررر
   خررررالل ارررريا  رخصررررة( 426)  سررررية الصررررادر الرئي

   لشرررررررركات يات  ةرخصررررررر (416)الشرررررررهر منهرررررررا 
 رلشرركات ت رـامنية رخرص( 9)ر دود مسؤولية محر

ر  ري حرين هلرغ لشركات توصية هسريطة رخص( 1)و
ر رخصرررة( 161)إجمررالي ز رررع الشرررركات الصررادر  

.2117 يونيرررررررررررررو رشررررررررررررره خرررررررررررررالل ويلررررررررررررر 

 

 

 2117 يونيو شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2116 يونيو مرارنة هشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116 يونيو 2117 يونيو 2116 يونيو 2117 يونيو

 161 141 411 416 يات مسؤولية محدود 

 17 11 7 2 ت امنية

 14 7 2 1 توصية هسيطة

 124 161 415 426 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم الترراخيص الصرادر  حسرل الرطراع .  1
 :ياالقتصاد

 
يص التجاريرررة الفرديرررة التررري هلرررغ عررردد الترررراخ

 يونيرروخررالل شررهر  وا رررت الررو ار  علرر  إصررداراا
 اقتصرررررادية ررررري زنشرررررطة  اً خيصرررررتر (255) 2117
مرررواد ومعررردات  ررري  خيصرتررر (11)منهرررا  رمختلفرررة
ويلرر  % 57 هحرروالي ررردري ملحررو  هإرتفرراع رالهنرراء

( 1)رالما رريمرارنررة مررس نفررس الشررهر مررن العررام هال
هإنخفرراض ر يرراتالمعرردات وااللخرردمات  رري  ترررخيص
نرررة مرررس ويلررر  هالمرار% 22هحررروالي  يرررردر ملحرررو 

 رري  خيصرراً تر( 1). نفررس الشررهر مررن العررام الما رري
ويلرررر   راالمررررن والسررررالمة واللرررروا م الطهيررررةقطرررراع 

مرارنرة هشرهر  %67هحوالي يردر هإنخفاض ملحو  
قطرررراع االثرررراث  رررري خيص اتررررر (2).2116 يونيررررو

 يحرروالهيررردر  ملحررو  ضنخفرراهإويلرر   رواالجهرر   
( 6) .يـعام الما ـرنة هنفس الشهر من المرا% 57
ويلر   ر خدمات االعمرال الحر يرة ي قطاع  خيصاتر

هالمرارنرة مرس % 54هحروالي  يردر ملحو  هانخفاض
 .نفس الشهر من العام الما ي 

 

 :حجم التراخيص الصادر  حسل األنشطة.  2
 
  ــرررـخرررالل الشرررهر إل اً ترخيصررر( 255)ترررم تصرررني  الرررـ  

هجانرررل  راً فـصنيرررـت (2) تـد  هلغرررـعديررر تصررراديةاقزنشرررطة 
 .عير تصنيفها ل آلة حجمها وكثرتهازنشطة زخرى ت

 
 
 
 هنسرهة ترردر (تجرار  عامرة)لنشاط ح اً كانت زهر اا  
نشرررراط  يليرررر  .مررررن جملررررة التررررراخيص %2حرررروالي ه

هنسهة تردر هحروالي  استيراد وتصدير ووكيل هالعمولة
مطعررم ص خيتررر مررا يليه .مررن جملررة التررراخيص% 7
% 5هنسررهة تررردر هحرروالي  صررالون لتجميررل السرريداتو

 كررررل مررررن تررررراخيص ميلرررريه. مررررن جملررررة التررررراخيص
 (مرراوالت عامرة للمهرانيرالهواتر رالمالهس الجاا  )

وهاقي التراخيص  .لكل منهم %4هنسهة تردر هحوالي 
ألنشررطة زخرررى تعررير تصررنيفها هلغررت نسررهتها حرروالي 

 .من إجمالي التراخيص% 62
 

التراخيص الصادر  حسرل التو يرس حجم .  1
 :(المحا  ات)الجغرا ي 

 
المرك  األول حيث هلغرت  العاصمةتهوزت محا  ة     

 %.12نسهة ما حصدت من جملة الترراخيص حروالي 
المركررر  الثررراني  حيرررث حصررردت حرررولية تليهررا محا  ررر

. مررن إجمررالي التررراخيص %22هنسررهة تررردر هحرروالي 
ات  رررررررترررررررأتي محا  واالخيرررررررر وهرررررررالمرك  الثالرررررررث

حرروالي ههنسررهة قرردرت  والجهررراء االحمررديرالفروانيررة
 يونيرو ويلر  خرالل شرهر. من جملة التراخيص% 11

2117.
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 االقتصاديةزعداد التراخيص التجارية الفردية حسل الرطاعات 

 2116 يونيو مرارنة هشهر 2117يونيو خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2117 يونيو  2116 يونيو  )%(لتغير ا   

 (12) 41 11 الوجهات الغيائية 1

 (15) 21 15 المنتجات الحيوانية  2

 (51) 62 14 المنسوجات والكماليات 1

 (57) 21 2 األثاث واألجه   4

 (14) 7 6 اإلعالم والتسلية 5

طهيةالوا م اللاألمن والسالمة و 6  1 1 (67) 

 (22) 11 1 المعدات واآلليات 7

الهناءمواد ومعدات  2  11 7 57 

 (11) 21 16 المراوالت 2

 (51) 17 2 خدمات األعمال التجارية 11

 (11) 27 61 التسويق والصير ة والفنادق 11

 - - -   والحر ية المهن االستشارية 12

 (54) 11 6 خدمات األعمال الحر ية  11

 (11) 12 12 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 (41) 75 41 الحر  الهسيطة 15

 (12) 415 255 اإلجمالي
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادر  ألام
 2117يونيو األنشطة خالل شهر 

)%( النسهة العدد النشاط م  

 5 12 مطعم 1

 4 11 المالبس الجاهزة 2

 4 11 الهدايا والكماليات 1

 4 11 مقاوالت عامة للمباني 4

ولةاستيراد وتصدير ووكيل بالعم 5  17 7 

 2 24 تجارة عامة 6

 5 14 صالون لتجميل السيدات 7

 62 157 أنشطة أخرى 2

 111 255 اإلجمالي
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 زعداد التراخيص التجارية الفردية الصادر  حسل الرطاعات
2117 يونيو هروالمحا  ات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م حمدياأل الفروانية حولي العاصمة   اإلجمالي الجهراء 

 11 6 6 4 11 6 الوجهات الغيائية  1

 15 4 1 1 4 1 المنتجات الحيوانية والنهاتية 2

 14 2 5 2 6 12 المنسوجات والكماليات 1

 2 2 - - 2 5 األثاث واألجه   4

 6 - 2 1 - 1 اإلعالم والتسلية 5

طهيةالوا م اللاألمن والسالمة و 6  - - - 1 - 1 

عدات واآللياتالم 7  - - - 1 - 1 

 11 1 1 - 1 6 مواد ومعدات الهناء 2

 16 2 2 4 2 6 المراوالت 2

 2 2 - 1 5 - خدمات األعمال التجارية 11

 61 7 4 1 24 22 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  - - - - - - 

 6 1 - 1 2 2 خدمات االعمال الحر ية 11

إلصالحات لألعمال الحر يةا 14  7 2 1 2 - 12 

 41 6 6 6 14 11 الحر  الهسيطة 15

2117  يونيو اإلجمالي( 1)   21 75 11 11 11 255 

2116  يونيو ي اإلجمال (2)   115 112 62 22 11 415 

 (12) 6 (61) (51) (11) (11) (%)نسهة التغير             
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  مو عة عل  الدول العرهية وهريرة دول .مليون د 2 حوالي 2117 يونيو جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر هلغت      
هريرة دول  نسرهة وهلغرت ر%42 حرواليهتردر   محررة نسهة .د مليون 4 حوالي حيث كان نصيل الصادرات للدول العرهية العالمر

 %12يرردر هحروالي  ملمروس انخفراض يالحر  حردوثو.  .د مليرون 4عرن  مرا ي يردهترردر  محرررة صرادرات% 52العالم حوالي 
 موسانخفاض ملهالنسهة للمرارنة هنفس الشهر من العام الما ي  رد حدث و رلصادرات الشهر هالنسهة لصادرات الشهر الما ي

 .%12حوالي ه يردر الشهرلصادرات 
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: ثانيا                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: زوال
 :األخرى                                                            :العرهية

 
 

زما هالنسهة إل  الصادرات لدول العالم األخرى  رد احتلرت 
مردمة دول العرالم المصردر إليهرا حيرث هلغرت قيمرة إيطاليا 

  هنسررهة تررردر حرروالي .د مليررون 1.1 حررواليصررادراتها 
. مررن إجمررالي الصررادرات إلرر  دول العررالم األخرررى% 11

هحرروالي هصررادرات تررردر المرتهررة الثانيررة  هلجيكرراواحتلررت 
مرن إجمرالي % 22 يحروالههنسهة ترردر   .د مليون 1.1

المرتهة الثالثة حيث هلغت جملة تركيا  تواحتل. الصادرات
حررروالي هترررردر هنسرررهة   .د مليرررون 1حررروالي  هاصرررادرات

وزمرا هريرة  .من إجمالي الصرادرات إلر  دول العرالم% 24
صادرات دول العرالم األخررى خرالل اريا الشرهر  ررد كانرت 

زسهانيار الهرتغالر هريطانيار اليونانر  مو عة عل  كل من
 .قهرصر استراليار السويدر هولندار و يتنام

 
لصادرات هريرة دول العرالم  ملحو  رتفاعا ويالح  حدوث 

هنسرهة  الما ريللشرهر األخرى خالل ايا الشرهر هالنسرهة 
 مررروسانخفررراض مل حررردث مررراهين ر%62 حرررواليه ترررردر

لصادرات الشرهر لهريرة الردول األخررى هالنسرهة لصرادرات 
 .%16حررروالي ه يرررردر نفررس الشرررهر مررن العرررام الما رري

هررولي  :الشررهر ياوكانررت زاررم المررواد المصرردر  خررالل ارر
سرريليكونر ر الفررومات صررودا كاويررة قشررورر منتجرر رإثيلررين

 .حلوياتور مواد غيائية
 
 

تررردر الرردول محررررة صررادرات  مردمررة ارري  العررراقاحتلررت 
مررن  %25 حررواليهتررردر   هنسررهة .دمليررون  1 هحرروالي

تليهررا الصررادرات  .ول العرهيررةإجمررالي الصررادرات إلرر  الررد
حيررررث كانررررت جملررررة  %21 حررررواليمحررررررة  لهنرررران إلرررر 

  رررريا مرررتليه . .د زلررر  244 هحررررواليترررردر  هاتصرررادرا
نسررهة تررردر هحرروالي حيررث حررررت  ألردنا ةالثالثرر تهررةالمر
و ررري  . .د زلررر  241هحررروالي ترررردر  هصرررادرات% 21

حيررث هلغررت صررادراتها حرروالي  الج ائرررالمرتهررة الراهعررة 
زمرررا هريرررة %. 11  هنسرررهة ترررردر هحررروالي .د آال  522

 رررد  2117 يونيررو صررادرات الرردول العرهيررة خررالل شررهر
 رتونس المغرلر اليمنرمصرر  ل منكانت مو عة عل  ك

  .السودانو
 

لصررادرات ارريا الشررهر  انخفرراض وا رر ويالحرر  حرردوث 
يررردر دول العرهيررة هالنسررهة لصررادرات الشررهر الما رري للرر
لصرررادرات  وا ررر  انخفررراضحررردث مرررا ك ر%47حررروالي ه

مرارنرة  %42حروالي هنسرهة ترردر ه الشهر للدول العرهية
حيث كانرت زارم  .الما يهصادرات نفس الشهر من العام 

 :العرهيررة خررالل ارريا الشررهرول المررواد المصرردر  إلرر  الررد
ليررررا   جاجيررررةر عهرررروات ززكيرررراس ورقيررررةر زصرررروا  و

 حهيهات هالسرتيكيةر هولي إثيلينر مواد عا لةرر هالستيكية
         رايرردروكلوري حرامض  ر يروت روعصررائر منتجرات زلهران

    ر                      حلويرررررررررررررررررات صرررررررررررررررررودا كاويرررررررررررررررررة قشرررررررررررررررررورر
.علرررررل كرترررررونر وايرررررت سرررررهريتزناهيرررررل هالسرررررتيكيةر 
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 الكويتية المنشأ 2117 يونيو صادرات شهر
 2116 يونيوو 2117 مايو مرارنة هشهري

      .قرل زل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدر  لها م
 قيمة صادرات

2117 يونيو  
 قيمة صادرات

2117 مايو  
 قيمة صادرات

2116 يونيو  

العرهية الدول 1  4114 7626 6212 

 6746 2561 4116 هرية دول العالم 2

 11655 11127 2171 جملة الصادرات

111=  2117الرقم الرياسي لعام   111 122 161 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2117 يونيو صادرات شهر
لمجموعة الدول العرهية 2116 يونيوو 2117 مايو هشهر  

  .قرل زل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدر  إليها م
 قيمة صادرات

2117 يونيو  
 قيمة صادرات

2117 مايو  
 قيمة الصادرات

2116 يونيو  

 251 141 217 مصر 1

 64 154 141 اليمن 2

 242 412 244 لهنان 3

 12 125 117 المغرل 4

 174 117 112 تونس 5

 1172 1171 241 األردن 6

-  6 - ليهيا 7

 1262 4252 1121 العراق 8

 21 42 62 السودان 9

 227 761 522 الج ائر 10

 77 41-   لسطين 11

اإلجمالي              4114 7626 6212 

111=  2117الرقم الرياسي لعام   111 122 171 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117 يونيو رهلدول العالم األخرى خالل ش  

)%(النسهة   .الريمة ألقرل زل  د الدول المصدر إليها م  

 24 1112 تركيا 1

 11 1111 إيطاليا 2

 7 226 زسهانيا 1

 22 1125 هلجيكا 4

 4 161 الهرتغال 5

 1.1 4 هريطانيا 6

 1 41 ناناليو 7

 4 127  رنسا 2

 1 57 قهرص 2

 1.1 4 استراليا 11

 1.4 16 السويد 11

 1.2 2 هولندا 12

 1 5  يتنام 11

 اإلجمالي
(2117 يونيو)   

4116 111 

 اإلجمالي للشهر الساهق من نفـس العام
(2117 مايو ) 

2561 - 

 اإلجمالي لنفس الشهر من العام الساهق 
(2116 يونيو)  

6746 - 
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 2117 يونيوخالل  حسل زام المنتجات شهادات المنشأ الصادر  للدول العرهية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م
الدول 
 المصدر
 إليها

دد ع
الشهادات 
 الصادر 

 زام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 11 لهنان 1
 – هولي إيثيلين – عهوات هالستيكية – لل كرتونع -زكياس ورقية 

 وايت سهريت
241522 

 16 مصر 2
زصوا  وزليا   – هالستيكية حهيهات –إيثيلين هولي  –مواد عا لة 

  جاجية
217112 

 117165 هولي إثيلين  – حهيهات هالستيكية 5 المغرل 1

 212421 هيل هالستيكيةزنا –حلويات  –هولي إثيلين  –حهيهات هالستيكية  151 األردن 4

 117551 هولي إثيلين  –حهيهات هالستيكية  7 تونس 5

 146 العراق 6
 – حامض ايدروكلوري  – يوت  – وعصائر منتجات زلهان

 حلويات
1121451 

حهيهات هالستيكية –هولي إثيلين  –صودا كاوية قشور  7 الج ائر 7  522115 

صودا كاوية قشور - حلويات 15 اليمن 2  141577 

 62112 حلويات 4 السودان 2

 4111512  121 اإلجمالي
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 2117 يونيو خالل شهرحسل زام المنتجات  شهادات المنشأ الصادر  لدول العالم األخرى
 

 م
 الدول المصدر

 إليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادر 

زام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 1112776  هولي إثيلين 25 تركيا  1

صودا كاوية قشور - هولي إثيلين 7   رنسا 2  127155 

 226251 هولي إثيلين 4 زسهانيا 1

 1124412 هولي إثيلين 14 هلجيكا 4

سيليكون - هولي إثيلين 11 إيطاليا 5  1111116 

 161554  إثيلين هولي 6 الهرتغال 6

 41225 هولي إثيلين 1 اليونان 7

 16126 هولي إثيلين 2 السويد 2

الفوممنتجات  1 هريطانيا 2  4111 

 2122 هولي إثيلين 1 هولندا 11

 4214 حلويات 1 زستراليا 11

 57411 هولي إثيلين 1 قهرص 12

 4611 مواد غيائية 1  يتنام 11

 
 اإلجمالي
 

72 
 

4116147 
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 211مررا التررراخيص الترري تررم تجديررداا  كرران عرردداا ز
 اً خيصررتر 612ويلرر  مراهررل  الشررهررخررالل  اً خيصررتر

 هإرتفراعويلر   الما رير العرام مرن يونيرو خالل شهر
وقرررد وا ررررت الرررو ار  علررر   .%26يرررردر هحررروالي 

 يونيرررو خرررالل شرررهر اً مؤقتررر خيصررراً تر 465 رداـإصررر
مرارنرة % 27 حرواليهقردر  إنخفاضه ويل  ر2117

 .الما يمس نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

 رري زعررداد تررراخيص  إنخفرراض 2117يونيررو شررهد شررهر
 (الجديد ر المجدد ر المؤقتة)االستيراد الصادر  

 ر2117 مرايو مرارنة هما صدر خرالل شرهر %24هنسهة 
 هينمررا .خيصرراً تر 1272وقررد هلغررت جملررة ارري  التررراخيص 

 االسررتيرادلتررراخيص  %2 حررواليهررردر ي انخفرراضحرردث 
وكران  .الما ريعما سهق إصدار  لنفس الشهر من العرام 

هنسررهة  اً خيصررتر 214مرة العا االسررتيرادنصريل تررراخيص 
 كران  المؤقت االستيرادزما تراخيص  ر%64 يتردر حوال
كمررررا هلغررررت زعررررداد تررررراخيص  .خيصاتررررر 465عرررردداا 
ر رالشررره خرررالل اً خيصرررتر 11 العامرررة الجديرررد  االسرررتيراد

 ريـررـا ـمـال يونيررو اللــررخ اً صـرخيررـت 122 لـ  مراهررـويلرر
.%22والي ررررررررررررردر هحرررررررررررري هإنخفرررررررررررراض ملحررررررررررررو 

 

 
 2117 يونيو تراخيص االستيراد المؤقت لشهر

  2116 يونيو هالمرارنة مس شهر

 )%(التغير  2116 يونيو  2117 يونيو الهيان م

 (22) 262 212 ه اعة 1

 - - - مالهس عسكرية 2

 (56) 126 56 (سنوية)كيماوية  مواد 1

 - 1  خصلهو 4

 - - - آالت تصوير ملونة 5

- - -  إتحاد الجمعيات 6

 - - - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العرهية 7

- - -  شركة ال يوت العرهية 8

 (12) 244 211 ياراتس 9

 (27) 639 465 اإلجمالي 
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يونيو شهرالعامة الصادر  خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسهتها إلي  2116 يونيومرارنة مس شهر  2117

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديد 

 تجار ز راد

2117 يونيو  4 121 125 

2116 يونيو  41 211 242 

%التغير   (21) (5) (12) 

م.م.شركات ي  

2117 يونيو  2 421 422 

2116 يونيو  71 222 171 

%التغير   (22) 62 11 

 شركات ت امنية

2117 يونيو  - 11 11 

2116 يونيو  4 41 44 

%التغير   - (21) (11) 

   شركات توصية هسيطة

2117 يونيو  - 11 11 

2116 يونيو  1 42 45 

%التغير   - 22 (11) 

 شركات مساامة

2117 يونيو  - 66 66 

2116 يونيو  1 57 52 

%التغير   (111) - 14 

 اإلجمالي

2117  يونيو  11 211 214 

2116 يونيو  122 612 761 

%التغير   (22) 26 7 
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مرررن  طرررن  1.1حررروالي قامرررت الرررو ار  هررردمغ 
ويل  مراهل حوالي ر 2017 يونيواليال خالل شهر 

وارريا يشررير إلرري  2116 يونيرروطررن  رري شررهر  1.4
عمررا تررم دمغررة %.2ة حرروالي تتررردر نسرره  انخفرراض

 . من العام الما ي ونيويخالل شهر 
 

كميرات الف رة التري ل  ملحو  تصاعدهينما حدث            
 يونيروهالمرارنرة مرس شرهر الشرهر  ايا تم دمغها خالل

جررم ك 115 خررالل الشررهر حرروالي هلغررتر حيررث 2116

مرن  يونيروكجرم خرالل شرهر  16هعدما سجلت حروالي 
 %.215يردر هحوالي  ارتفاعر زي العام الما ي

     
األحجرار يات الريمرة  لكميات  تصاعد ملحو  كما حدث 

ر قررردرت مررن قهررل الررو ار وترييمهرررا الترري تررم  حصررها 
 رالما رري يونيررومررس  ةمرارنرر% 121حرروالي ه نسررهت  

قطعررة خررالل الشررهر  167 كميررات األحجررار حيررث هلغررت
 .  2116 يونيوقطعة خالل  52مراهل ويل   رالحالي

   
 
 

(داول التاليةلم يد من التفاصيل ان ر الج)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2116 يونيو مرارنة هشهر 2117 يونيو خالل شهر  

2117 يونيو الهيان  2116 يونيو   )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات اليال التي تم دم  1111.161 1452.21 (2) 

(  .د)رسوم دمغ اليال   66562.151 72646.5 (2) 

(كيلوجرام)ات الف ة التي تم دمغها كمي  115.121 16.221 217 

( .د)رسوم دمغ الف ة   572.725 121.415 212 

(قطعة)كميات األحجار يات الريمة التي تم  حصها وترييمها   167 52 121 

( .د)رسوم الفحص   111.221 21 412 

(كيلوجرام) الياهية والف ية كميات السهائ   212.424 224.272 127 

( .د)رسوم السهائ    41224.211 14241.251 127 
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 مرارنة 2117 يونيوكميات اليال المدموغة لشهر 
 حسل العيار 2116 ونيووي 2117 مايوهشهري 

 الو ن هالكيلوجرام                

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

22عيار  الهيان 21عيار   12عيار   جمالياإل   

 يونيو
2117 

 672.622 2.151 557.617 112.255 مصدر محلي

 651.712 55.177 216.716 122.226 مصدر خارجي

 1111.161 64.227 764.151 512.721 اإلجمالي

 مايو
2117 

 1121.472 21.162 221.421 216.624 مصدر محلي

 1157.114 241.171 621.224 421.127 مصدر خارجي

 2472.526 266.412 1515.164 716.721 اإلجمالي

 يونيو
2116 

 217.122 22.742 611.171 145.471 مصدر محلي

 645.542 142.251 221.156 276.142 مصدر خارجي

 1452.211 177.222 251.126 421.612 اإلجمالي
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دعمددول زديت ددت  دد   2117  ددو ة قددت ا وزددة والل شدد    دد      

 د ندددددددوالو  ة  يدددددددو  ديدددددددة  14.7وزمدددددددةود  ادددددددتال   دددددددةوز  

دعمددب  نةدد    والتفدد و ددكزي  نددة  قددت  ك،.د( 14721903)

 . ع  وزش   وزةو ق عديب% 2قتالت   ةوز  

 
حظيا  جمةع  وزمدةود وساوادي  وز د  ت د   عد     دق     

 ديدة   2وز طوق  وز مة ني  ز كو وزش   عدى دعم  اتال   دةوز  

 دد  مامددوز  وزددتعم وزمشددوال مزيددب % 61ك، ونةدد   و حددةوز  .د

 .آنفو

حديب عدت،،،ان هكه وزمجمةع  عدى أال   شووال،  وتشمل    

و  حد  . وزدتاو و  ةدالل عودي،   ا ن وت ،  يجدة  وزطمدو م

 اوالن   شد   % 17دعم و  نة   قتالت   ةوز   والتف أنب قت 

 .وزموض  أ   ل

 

زندد  م و أضدديى مزددى هددكه وزمجمةعدد  دعددم   ددك وت وحديددب     

زدتعم ز  دل  د  مامدوز  و% 1.5 دةوز   وس فو   نة   تادتال 

 د  مامدوز  % 65امد  وزتعم زش     طدوح  وزدتقيق حدةوز  

 .2117  و ةوزتعم وزمن    ش   

 

هددكو وقددت تددم مدد   قيمدد  دعددم وزمددةود وزةددو ا  مزددى  دد        

 طوح  وزتقيق ووزمخو ز وزنة  ي ، ووز   قتالت امد  و   ةوز  

وزايمد  وزةدو ا   نةد   تادتال   دةوز   اوالتفيدك، . دية  د 2.5

 .ع   و تم م فب ف  وزش   وزموض % 15

 

ك،  نةدد   .أزددى د 614 د ددا قيمدد  دعددم وحاددمنا حددةوز     

ونخفوض و  ح  حتوث .    ماموز  وزتعم% 4قتالت   ةوز  

 %.4زتعمب ع  وزش   وزموض   دغ حةوز    فيى

 

 3623 دغ دعم وزطو ةق وزجي ي شد   هدكو وزشد   حدةوز    
.  تك      مامدوز  دعدم وزشد  ك،  نة   ضئيد  تنود ال.د أزى

زتعمددب عدد  وزشدد   وزموضدد   دددغ  ونخفددوضو  حدد  حددتوث 

 %.6حةوز  

 

 2.5 دغ دعم وز ت ت وزكي قت  ب وزة والل ش   وزش   حةوز     

 دد  دعددم % 17 ددةوز   ك، وهددة  م ددل نةدد   تاددتال .د  ديددة 

تاددتال نةدد  ب   ددةوز   ونخفددوض  فيددىو  حدد  حددتوث . وزشدد  

 .  وزموض  اوالن     وزش % 4

 

و دغ دعم وزطو ةق وس يض وزيدو   شد   هدكو وزشد   حدةوز     

 دد  مامدوز  دعددم % 1ك، و نةد   قددتالت حدةوز  .أزدى د 421

 اوالندد  % 5 اددتال   ددةوز   ونخفددوضو  حدد  حددتوث . وزشدد  

 . وزش   وزموض 
 ك، و وندددا نةددد  ب .د  أال 121 ددددغ دعدددم وز نييدددى حدددةوز     

و  حدد  حددتوث . وز  وزددتعم دد  مامدد %2 فيفدد  تاددتال   ددةوز  

 . اوالن   وزش   وزموض % 56 اتال   ةوز   د ةظ  والتفوع

 

ك شدد   وزشدد   .دأزددى  127و دددغ دعددم وزخ اددون  حددةوز      

.  دد  مامددوز  دعددم وزشدد   %1تاددتال   ددةوز  وز ددوز ،  نةدد   

قدتالت   دةوز   ووضد ب و كزي  نة  قدت ونخفدض دعمدب  نةد  

 .ع  وزش   وزموض % 45

 

 541زنة   زدطدو ةق وحادمن   فادت  ددغ دعمدب حدةوز  أ و  و   

.  د  مامدوز  دعدم وزشد   %4تادتال   دةوز   نةد   ك، .أزى د

 . اوالن   وزش   وزموض % 12  ةوز   والتف و  ح  حتوث 

 

 نة   ضئيد  ك، .أزى د 17و دغ دعم وس ام وز  ي  حةوز     

ث و  حدد  حددتو.  دد  مامددوز  وزددتعم ز ددكو وزشدد   تنددود ال تددك  

 . اوالن   وزش   وزموض % 25 اتال   ةوز   والتفوع

 

ك، .أزى د 21.5أ و دعم وسا ك وزن   وئي  فات  دغ حةوز     

.  دد  مامددوز  دعددم وزشدد   وز ددوز  نةدد   ضددئيد  تنددود ال تددك   

 اوالندد  % 61 اددتال   ددةوز   د ددةظ  والتفددوعو  حدد  حددتوث 

 . وزش   وزموض 

 

 نةدد    ك، ب.أزددى د 12 دددغ دعددم وزةددي و يي ووز ةالادد      

وزم   تث .    ماموز  دعم وزش   وز وز  ضئيد  تنود ال تك  

 . اوالن   وزش   وزموض  وي ت يي 

 

ك،  نةد   .أزدى د 161 دغ دعدم وز نةدي  وزخوالايد  حدةوز     

و  حد  .  د  مامدوز  دعدم وزشد  % 2قتالت   دةوز   فيف  

 اوالندد   وزشدد   % 6قددتالت نةدد  ب   ددةوز   ونخفددوضحددتوث 

 .وزموض 
 
 111أزى  يس أادمنا مزدى  567هكو وقت تم م   حةوز     

 257 دد   دد  وز ت ددت مزددى  11280 وحضددوف  مزددى .  ةدد فيتأل 

 ةدد فيتول  31مدد   وزطددو ةق وزجيدد ي مزددى  ةدد فيتول،  مددو تددم 

، وتددم   ةدد فيتو 252ومدد   وزطددو ةق وس دديض وزيددو   مزددى 

 ةدددد فيتول، ومدددد    259مدددد   وزطددددو ةق وحاددددمن   مزددددى 

 ة فيتول، و و  م   هكه وزمةود  255خ اون  وزجوهزل مزى وز

 .2117  و ةش       

 

 126أ ددو عددتد وزمةدد فيت    دد  وز نييددى وزم  ددزي فاددت  دددغ    

 ةددد فيتول، و وزنةددد   زيدددتد وزمةددد فيت    ددد  وس ادددم وز ددد ي ، 

زندل  فاط  1وزةي و يي ووز ةالا  ، وأا ك وزن   وء فات  دغ 

  ةد فيتو، 441وزخشدن   وندا  د  ن ديب ، وأ و وسم وغ  ن م

 .2117  و ة و زي ش  
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 2117 مايو رـــشهمهالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعهئةوزال نة  الماد   
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:شركة مطاحن الدقيق والمخاه  الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :زوالً   

هشاور زر   3172950 - 9750000 كيلو جرام  

 182436 - 1380000 - سكر

 40900 - 500000 - عدس

علهة 6كرتون عهو   حليل هودر  عادي  110349 936 1958916 

علهة 6كرتون عهو    يت نهاتي  157376 880 807338 

 131437 241 132230.625 كرتون معجون الطماطم

 811973 140 2838297 كيلو جرام الدجاج 

 - - - كاسات جهن كاسات

 1936204 351 - كيلو الطحين

 9042156 548 - - إجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 23513 750 1250 غ24x411كرتون عهو    

QI 2-سيميال  زد انس غ 411   2979 300 106350 

QI 1-226979 610 6123 رر  سيميال  غين 

جولد 26حليل إس -4  15067 100 500 رر 

حليل هروميل  -5 غ 24/411كرتون عهو      500 100 15067 

(1)نان  -6  16531 680 1100 رر 

(2)نان  -7  28554 720 1900 رر 

غين هلص  -2  - - - رر 
(1)نان  -2  27952 500 2500 رر 

هروجرس جولد  -11  39812 100 1500 رر 

(1)هتاميل إ -11  7030 112 680 رر  

(2)إهتاميل  -12  5127 948 680 رر 

(1)هيهيال   -11  - - - رر 

(2)هيهيال   -14  2932 100 250 رر 

هيدياشور -15  - 340 540 11111 

(1)توتال كمفورت  -16  - - - - 

(2)توتال كمفورت  - 17 - - - - 

(1)توتال كمفورت  -12  - - - - 

ومغييات األطفال إجمالي دعم حليل  - - 560 526030 

إجمالي الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق والمخاه  
 الكويتية

- - 108 9568187 

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

كجم 51كيس  نة   640024 40 614423 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
ستفيدين من الرروض العراريةطاهوق جيري للم*   

 3623 770 1811.885 متر مكعل

:شركة مطاحن الدقيق والمخاه  الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطاهوق األهيض العا ل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطاهوق اإلسمنتي* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهرهائية* 
 السيرامي  والهورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
علمتر مك  
- 

 متر مكعل
 طـاهـوقـــة

- 
- 
- 
- 

13925 
28020 

61 
9960 

4022000 
16 
14 
9 

428 

500 
- 
- 

400 
800 

- 
- 
- 
- 

2569162 
490350 
320250 
196610 
540556 
16800 
23520 
18900 
359520 

 14721903 618 - - 2117 مايو إجمالي الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .هات الخارجية المختصة سو  يتم إدراج احصائيات الشهر الساهقن را لتأخر احصائيات الدعم من قهل الج*
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 مهالغ الدعم المنصر ة حسل المجموعات الرئيسية
 2116 مايومرارنة هشهر  2117 مايوخالل شهر 

              .الريمة ألقرل زل  د
2117 مايو الهيان 2116 مايو   )%(التغير  

 11 6265 2142 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  526 545 (1) 

المواد اإلنشائيةا  * 5154 2122 (17) 

 (6) 15622 14722 إجمالي الدعم المنصر 

 .الطاهوق األهيض رالجيري الطاهوقر اإلسمنتر تشتمل عل  الحديد*           
 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2117 مايو شهر

 الوحد  الماد 
 2117 وماي

 الكمية       عدد المستفيدين

 567124 111 كيس  زسمنت

 11221 257 طن حديد

 12611 11 متر مرهس جيريطاهوق 

 22721 252 متر مكعل زهيض عا لطاهوق 

 1171111 252 طاهوقة طاهوق إسمنتي

 111511 255 مكعلمتر  خرسانة جاا  

  
 
 
 
 
 
 

 الماد 
 2117 مايو

 ( .د)المهلغ  عدد المستفيدين

 221111 126 التكيي  المرك ي

 1111 1 األطرم الصحية

 2111 1 السيرامي  والهورسالن

 1611 1 زسال  كهرهاء

 152111 441 األصهاغ الخشهية

 .م ا ة للجدول األول وانا  جدول جديد هنود جديد انا   2114من شهر مايو اهتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهرا مهاشرر  . الوطني االقتصادانا  العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة  ي       

ر ولكن  ي زحيان كثير  قد تكرون لهرا داللرة غيرر مهاشرر  وتعتهرر التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / زوالوكرراالت التجاريررة و/ معررامالت طلررل تجديررد للسررجل التجرراري زوات زي رراً ألو رراع اقتصررادية قائمررة كمررا اررو لانعكاسرر

نفرس  مرسمرس مرارنرة  يونيروشرهر ونو    ي اي  العجالة المعامالت الساهرة التي تمت خرالل . العالمات والرخص التجارية
 :ألامية إهرا اا عل  الوج  التاليواي تت من زنشطة عديد  من ا الما ـيرالشهر من العام 

 
 

 :يالسجل التجار: زوالً 
 
 يردر نخفاضهار ةمعامل 387هلغ قيد الشركات  -1

 .2116 يونيو رمس شه مرارنة% 26حوالي ه
 هانخفاض ةرمعامل 127 قيد  روع الشركات هلغ -2

شهر ة مس مرارن% 2 حواليهر يردطفي  
 .2116 يونيو

 رةمعامل 264 الشركاتت هيانات حصدت تعديال -1
مرارنة  %42حوالي هيردر  وا   نخفاضها

 .2116 ونيوي هشهر
 1522عدد المستخرجات الرسمية وصل إل   -4

مرارنة  %11يردر هحوالي  هارتفاع رعاملةم
 .2116 يونيوهشهر 

هتصاعد  رةمعامل 62هلغت معامالت الران  -5
 هشهرمرارنة  %244هحوال  يردر  ملحو 
 .2116 يونيو

ر خالل معاملة 111ت قيد تأسيس شركا تهلغ -6
  .2116شهر يونيو 

 
 

 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 رتفاع لةر هامعام 725هلغ إيداع عالمة تجارية  -1

 .2116 يونيومرارنة هشهر % 25يردر هحوالي 
لةر معام 422عالمة تجارية  هلغ  حص -2
 يونيومرارنة هشهر % 2يــرــدر هحوالي  نخفاضها

2116. 
 معاملةر 215شهار هلغ إخطار سداد رسوم اإل -1
مرارنة هشهر % 51يردر هحولي ملحو   نخفاضها

 .2116 يونيو
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــار ــعــداد مـــت زعـغـلــه -4
  وا   نخفاضلةر هامعام 15 ة تجاريةــالمـــع

 .2116 يونيومرارنة هشهر % 42يردر هحوالي 
 

ر شهاد  151هلغت شهاد  تسجيل عالمة تجارية  -5
 مرارنة هشهر% 11يردر هحوالي  سموهارتفاع مل

 .2116 يونيو
 رةمعامل 22تأشير عل  عالمة تجارية  هلغ  -6

مرارنة هشهر % 51يردر هحوالي ملحو  هانخفاض 
 .2116 يونيو

ر ةـمعامل 112ة ـد عالمة تجاريـل تجديــغ طلـهل -7
 يونيومرارنة هشهر % 11هانخفاض يردر هحوالي 

2116. 
 تصاعد ملحو همعاملة  46هلغ طلل مستخرجات  -2

 .2116 وييونمرارنة هشهر % 222يردر هحوالي 
نخفاض معاملةر ها 161هلغ طلهات زعداد النشر  -2

 يونيومرارنة هشهر % 51يردر هحوالي  ملحو 
2116 . 

 

 
 :الوكاالت التجارية: ثانياً 
 
 لةمعام 115هلغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1

 مرارنة مس شهر% 21حوالي هر يردر نخفاضها
  .2116 يونيو 

نخفاض اهر ةمعامل 21وكالة تجارية  تجديدهلغ طلل  -2
 يونيو مس شهر مرارنة% 62يردر هحوالي  ملحو  
2116. 

هانخفاض  رالتمعام 1ة تجارية وكال إلغاءهلغ طلل  -1
 يونيوشهر مرارنة مس % 24يردر هحوالي  ملحو 
2116. 

 هانخفاضر واحد   رط ةمعامل 1هلغ طلل هدل  اقد  -4
 يونيومرارنة هشهر % 67لي يردر هحواملحو  
2116. 

تم الرد عل  كتل االستفسارات الوارد  من داخل  -6
يردر هحوالي هانخفاض  رةمعامل 61الو ار  هعدد 

 .2116 يونيو مرارنة مس شهر21%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2116 يونيو مرارنة هشهر 2117 يونيو

2117 يونيو الهيان م 2116  يونيو  )%(التغير       

 (26) 521 127 قيد شركات رئيسي 1

 (2) 111 127 قيد شركات  روع 2

 (42) 454 264 تعديل شركات 3

 11 1412 1522 مستخرجات 4

 244 12 62 ران 5

-  - 111 قيد تأسيس الشركات 6

 2 2554 2762 إجمالي المعامالت
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 رمعامالت قسم العالمات التجارية خالل شه
 2116 يونيومرارنة هشهر  2117 يونيو

2117 يونيو نوع المعاملة م 2116 يونيو  )%(التغير    

 25 521 725 إيداع عالمة تجارية 1

 (2) 522 422  حص عالمة تجارية 2

 (51) 457 215 إخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 (42) 62 15 معار ة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

تجاريةشهاد  تسجيل عالمة  5  151 271 11 

 (51) 126 22 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 (11) 152 112 طلل تجديد عالمة تجارية 7

 222 14 46 طلل مستخرجات 2

عداد النشرز 2  161 144 (51) 

 (14) 2615 2241       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2116 يونيو نة هشهرمرار 2117 يونيو

2117  يونيو الهيان م )%(التغير   2116 يونيو   

 (21) 141 115 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 (62) 71 21 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 - 6 - طلل تعديل وكالة تجارية 1

 24 52 1 طلل إلغاء وكالة تجارية 4

 (67) 1 1 طلل هدل  اقد 5

ت الوارد  من داخل الو ار الرد عل  كتل االستفسارا 6  61 76 (21) 

 (41) 151 212 اإلجمالي
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ر هلررغ عرردد مشرراركة  رري معررارض خارجيررة وداخليررة رري  ررل توجرر  الررو ار   رري تفعيررل وتنشرريط دور المعررارض هدولررة الكويررت وال      
سروهر هرانرد هرا ار رقرم معررض )ور (معررض سريمفوني لألعرراس) :اوامر معر ين  ررط 2117يونيو خالل شهر  لداخليةرض ااالمع
 .2117يونيو وزما  يما يتعلق هالمعارض الخارجية  لم يتم إقامة زي معرض خالل شهر . (12
 
 

: معرارض وارم (1) 2117 يونيروايا وقد هلغ عدد المعارض المرامة عل  زرض المعرارض الدوليرة همنطررة مشرر  خرالل شرهر      
 .(معرض رم ان والعيد)ور (العائلةمعرض ) ر(ات العيدمعرض مستل م)
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2116 يونيومرارنة هشهر  2117 يونيو  
 
 م
 

2117 يونيو الهيان 2116 يونيو  ()%التغير    

 - - - المعارض الخارجية 1

 (21) 12 2 المعارض الداخلية الخاصة 2

مة عل  زرض المعارض همشر المعارض المرا 1  1 2 51 

 (64) 14 5 اإلجمالي

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 


