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 :قطاع الشركات: أوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك ةرخصاا( 1)الااواارة عاادد منحاات 
ددارة الشاركات التابعاة :والتي تعمال زاي مجاالمرفلة 
التاا  لمشاااركة زااي ددارة الشااركات األخاار  أوالهااا 

أصاادرت  كمااا.ساااام زيهااا وتااوزير الاادعم الااالام لهااات
مرفلاة المسااامة ال اتشاركالزارع رخاص أل( 4) عدد

حلويااات  لخاادمات طبيااة مناليااةل مطعاام :زااي مجااال
( 2)وكيلك أصادرت عادد.خدمات مصرزيةل ومعجنات

رخصاااة ألزاااارع الشااااركات المسااااامة المرفلااااة زااااي 
 .الصيرزةلاستشارات تأمينية:مجال

  

 

 :اصشركات األشخ. 2
       أمااااا بالنساااابة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زرااااد 

          غ دجماااااااااالي عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات بلااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 359)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (347)الشاااااااهر منهاااااااا 
 للشاركات تأاـامنية رخاص( 7)ل مسؤولية محادودة

ل زاي حاين بلاغ لشركات توصية بسايطة رخص( 5)و
ل رخصاااة( 126)زاارع الشاااركات الصااادرة دجمااالي أ
.2016 ساااااااااااابتمبر رشااااااااااااه خااااااااااااالل ويلااااااااااااك

 

 

 2016 سبتمبر شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2015 سبتمبر مرارنة بشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2015 سبتمبر 2016 سبتمبر 2015 سبتمبر 2016 سبتمبر

 100 102 121 147 يات مسؤولية محدودة

 12 12 12 7 تأامنية

 12 12 4 5 توصية بسيطة

 110 126 411 151 اإلجمالي
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسال الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
بلاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التاااي 

زااي  اً خيصااتر (141)وازرات الااواارة علاا  دصاداراا 
زااي  خيصرتاا (15)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةة أنشااط

 بحاوالي رادريبإرتفااع  لاإلصالحات لألعمال الحرزياة
مرارنااة مااس نفااس الشااهر ماان العااام ويلااك بال% 15

خااااادمات االعماااااال زاااااي  تااااارخيص( 17)لالماأاااااي
ناة ويلاك بالمرار% 6بحوالي  يردر بإرتفاعل الحرزية

 خيصااً تر( 21). مس نفاس الشاهر مان العاام الماأاي
ويلااااك  لالمنتجااااات الحيوانيااااة والنباتيااااةاع زااااي قطاااا

مرارناااة بشاااهر  %5بحاااوالي يرااادر   بإرتفااااع بسااايط
 لالمعادات واألليااتزي خيص تر (5).2015 سبتمبر
رناة مرا% 55 حاواليبيرادر  ملحوظ ضنخفابإويلك 

زي  خيصتر( 10) .يـعام الماأـبنفس الشهر من ال
ويلاااك بانخفااااض  ل المنساااوجات والكماليااااتقطااااع 
ويلك بالمرارنة مس نفس % 40بحوالي  درير واأح

زااي قطاااع خيص تاار( 7)لالشااهر ماان العااام الماأااي 
يرااادر  ملماااوسلاااك بانخفااااض ويل اإلعاااالم والتسااالية

مااس نفااس الشااهر ماان العااام مرارنااة % 10بحااوالي 
 الماأـي

 

 :حجم التراخيص الصادرة حسل األنشطة.  2
  ــاااـخاااالل الشاااهر دل اً ترخيصااا( 141)تااام تصاااني  الاااـ  

بجانااال  لاً فـصنياااـت (2) تـدة بلغاااـعديااا اقتصااااديةة أنشاااط
 .عير تصنيفها لأآلة حجمها وكثرتهاأنشطة أخر  ت

 

 
 
 بنسابة ترادر (تجاارة عاماة)لنشاط حظاً كانت أبرااا  
نشااط مطعام  يليا  .من جملة التاراخيص %1حوالي ب

 ما يليه .من جملة التراخيص% 6بنسبة تردر بحوالي 
د وتصاادير ووكياال اسااتيرا نشاااط)تااراخيص كاال ماان 

خيااااط مالباااس ل خيااااط مالباااس للسااايداتل بالعمولاااة
 ( وصااااالون لتجمياااال الساااايدات لللساااايدات وأقمشااااتها
 ميلايه. من جملة التاراخيص% 4بنسبة تردر بحوالي 

بنسابة  (وحالقاة للرجاال لالهواتا  ) كل من تراخيص
وبااااقي التاااراخيص  .لكااال مااانهم %1ترااادر بحاااوالي 

ت نساابتها حااوالي ألنشااطة أخاار  تعااير تصاانيفها بلغاا
 .من دجمالي التراخيص% 61

 

حجم التراخيص الصادرة حسال التواياس .  1
 :(المحازظات)الجغرازي 

 
المركااا األول حيااث بلغاات  حااوليتبااوأت محازظااة     

 %.26نسبة ما حصدت من جملة التاراخيص حاوالي 
المركااا الثاااني  حيااث حصاادت العاصاامةة تليهااا محازظاا

. مااالي التااراخيصماان دج %21بنساابة تراادر بحااوالي 
بنسابة قادرت  الفروانيةوبالمركا الثالث تأتي محازظة 

وياأتي باالمركا  .من جملاة التاراخيص% 20حوالي ب
% 17بنساابة تراادر بحااولي  االحمااديالرابااس محازظااة 

زااي حااين تااأتي محازظااة الجهااراء بااالمركا الخااامس  
         . مااان جملاااة التاااراخيص% 11بنساابة ترااادر بحاااوالي 

.2016سااااااااااااابتمبر ويلاااااااااااااك خاااااااااااااالل شاااااااااااااهر 
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 االقتصاديةأعداد التراخيص التجارية الفردية حسل الرطاعات 
 2015 سبتمبر مرارنة بشهر 2016سبتمبر خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2016 سبتمبر  2015 سبتمبر  )%(التغير    

 (42) 55 42 الوجبات الغيائية 1

 5 20 21 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 (40) 50 10 المنسوجات والكماليات 1

 (1) 21 21 األثاث واألجهاة 4

 (10) 10 7 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواام اللاألمن والسالمة و 6  1 4 (25) 

 (55) 11 5 المعدات واآلليات 7

 - 12 12 مواد ومعدات البناء 2

 (2) 25 21 المراوالت 1

 (20) 10 2 خدمات األعمال التجارية 10

 (11) 20 70 التسويق والصيرزة والفنادق 11

 (100) 2 -   والحرزية المهن االستشارية 12

 6 16 17 خدمات األعمال الحرزية  11

 15 11 15 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 (7) 72 67 الحر  البسيطة 15

 (15) 401 141 اإلجمالي
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 ة ألامعدد الرخص التجارية الفردية الصادر
 2016 سبتمبر األنشطة خالل شهر 

)%( النسبة العدد النشاط م  

 6 11 مطعم 1

 1 10 الهواتف 4

 4 15 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 3

 4 13 خياط مالبس للسيدات 4

 4 15 خياط مالبس للسيدات واقمشتها 5

 3 10 حالقة للرجال 6

 4 14 صالون لتجميل السيدات 7

 1 11 تجارة عامة 8

 61 214 أنشطة اخري 9

 100 141 اإلجمالي
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسل الرطاعات
2016 سبتمبرهر والمحازظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالي الجهراء األحمدي الفروانية حولي العاصمة 

 42 1 14 7 12 6 الوجبات الغيائية  1

 21 7 5 2 2 5 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 10 2 1 1 7 1 المنسوجات والكماليات 1

 21 1 5 7 2 4 األثاث واألجهاة 4

 7 - - 1 5 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالواام اللاألمن والسالمة و 6  - 2 - - 1 1 

 5 2 - - - 1 المعدات واآلليات 7

 12 1 1 1 1 4 مواد ومعدات البناء 2

 21 2 1 4 2 6 المراوالت 1

 2 1 - 4 1 2 خدمات األعمال التجارية 10

 70 7 1 11 27 20 التسويق والصيرزة والفنادق 11

والحرزية االستشاريةالمهن  12  - - - - - - 

 17 - 5 1 5 6 خدمات االعمال الحرزية 11

 15 - 2 5 - 2 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

البسيطةالحر   15  6 15 15 17 14 67 

2016  سبتمبر اإلجمالي( 1)   20 21 61 52 45 141 

2015  سبتمبر ي اإلجمال (2)   21 111 61 72 40 401 

 (15) 11 (26) 10 (11) (10) (%)نسبة التغير             
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ك مواعاة علا  الادول العربياة .ملياون د 13.4 حاوالي 2016 سابتمبر  بلغت جملة الصادرات الكويتياة المنشاأ خاالل شاهر      
 نسابة وبلغات ل%67 تردر حواليك محررة نسبة .د مليون 1 حوالي حيث كان نصيل الصادرات للدول العربية العالملوبرية دول 

 %42 انخفاااض واأااح  يالحااظ حاادوثو. ك.د مليااون 4.1بمااا يرااارل تراادر  محررااة صااادرات % 11بريااة دول العااالم حااوالي 
 ارتفااع واأاحبالنسبة للمرارنة بنفس الشاهر مان العاام الماأاي زراد حادث و لصادرات الشهر بالنسبة لصادرات الشهر الماأيل

 .%42حوالي ب يردر الشهرلصادرات 
 

 

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

 
 

أما بالنسبة دل  الصادرات لدول العالم األخر  زرد احتلات 
مردمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث بلغات قيماة ديطاليا 

ك بنسااابة ترااادر حاااوالي .ملياااون د 1.2حاااواليصاااادراتها 
. عااالم األخاار ماان دجمااالي الصااادرات دلاا  دول ال% 22

بصاادرات ترادر بماا يراارل المرتباة الثانياة  تركياواحتلت 
ماان دجمااالي % 24 يحااوالببنساابة تراادر ك .مليااون د 1

المرتباااة واولنااادا البرتغاااال  كااال مااان واحتااال. الصاااادرات
    حااااوالي  البرتغااااال الثالثاااة حيااااث بلغاااات جملاااة صااااادرات

ك .ألاا  د 511وجملااة صااادرات اولناادا  ك .دألا   515
ماان دجمااالي الصااادرات دلاا  % 12حااوالي براادر بنساابة ت

وأمااا بريااة صااادرات دول العااالم  .لكاال منهمااا دول العااالم
 األخر  خالل ايا الشهر زراد كانات مواعاة علا  كال مان

 لساااااااااااوليفينيالقبرصل زرنساااااااااااالاليونانلبلجيكالأسبانيا
 .ايرانل تناانيالباكستانلالسويدلغينيالجمهورية ليتوانيا

 
لصاااادرات برياااة دول  ملحااوظانخفااااض  ويالحااظ حااادوث 

 الماأايللشاهر العالم األخر  خاالل اايا الشاهر بالنسابة 
لصاادرات  انخفااض حادثما ك ل%12 حوالي بنسبة تردر

الشاااهر لبرياااة الااادول األخااار  بالنسااابة لصاااادرات نفاااس 
وكانت أام  .%21حوالي ب يردر الشهر من العام الماأي
 كونليلس لبولي دثيلين :الشهر ياالمواد المصدرة خالل ا

 .لمنتجات كيماويةتيوايت سبر
 
 
 

تراادر الاادول محررااة صااادرات  مردمااة اااي  العااراقاحتلاات 
مااان  %76 ترااادر حاااواليك بنسااابة .دملياااون  7 بحاااوالي

تليهااا الصااادرات  .ول العربيااةدجمااالي الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %11 حااااواليمحررااااة  ردناأل دلاااا 

 تباةالمر زيا مهتلي .ك.د مليون 1بحوالي تردر  هاتصادرا
% 5نسااابة ترااادر بحاااوالي حياااث حررااات  مصااار ةالثالثااا

وزااي المرتبااة  .ك.د ألاا  411بحااوالي تراادر  بصااادرات
ك .أل  د 100حيث بلغت صادراتها حوالي  لبنانالرابعة 

أماااا برياااة صاااادرات الااادول %. 1بنسااابة ترااادر بحاااوالي 
زرااد كاناات مواعااة  2016 ساابتمبر العربيااة خااالل شااهر
ل تااااااااونس لالمغرللورياساااااااااليمنل علاااااااا  كاااااااال ماااااااان

  .وزلسطينالجاائر لالسودان
 

لصااادرات ااايا الشااهر  واأااحانخفاااض ويالحااظ حاادوث 
يراادر دول العربيااة بالنساابة لصااادرات الشااهر الماأااي للاا
لصاااادرات  ملحااوظ تصاااعدحاادث  بينمااا ل%56حااوالي ب

مرارنة  %116حوالي بنسبة تردر ب الشهر للدول العربية
حيث كانات أاام  .لماأيابصادرات نفس الشهر من العام 

 :العربيااة خااالل ااايا الشااهرول المااواد المصاادرة دلاا  الااد
ليااااا  اجاجيااااةل عبااااوات أأكياااااس ورقيااااةل أصااااوا  و

ماااااااااواد ماااااااااواد عاالاااااااااةلبولي بروبلينلل بالساااااااااتيكية
 حبيبات بالستيكيةلمنتجات ألباانل بولي دثيلينلبالستيكيةل
 لصااااودا كاويااااة قشااااورلايدروكلوريكحااااامض  لايااااوت
.حلوياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتلتوزي
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 الكويتية المنشأ 2016 سبتمبرصادرات شهر
 2015 سبتمبرو 2016أغسطس  مرارنة بشهري

ك    .قرل أل  دالريمة أل  

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2016 سبتمبر  
 قيمة صادرات

2016 أغسطس  
 قيمة صادرات

2015 سبتمبر  

 1222 20117 1011 الدول العربية 1

المبرية دول الع 2  4152 5226 5610 

 1452 25601 11111 جملة الصادرات

100=  2016الرقم الرياسي لعام   100 111 71 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2016 سبتمبر صادرات شهر
لمجموعة الدول العربية  2015 سبتمبر 2016 أغسطسبشهر  

ك.قرل أل  دالريمة أل                                                                                                      

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2016 سبتمبر  
 قيمة صادرات

2016 أغسطس  
 قيمة الصادرات

2015 سبتمبر  

 124 725 411 مصر 1

 6 47 1 اليمن 2

 77 - 0 سوريا 1

 276 162 214 لبنان 4

 101 160 241 المغرل 5

 252 112 16 تونس 6

 956 1142 171 األردن 7

 15 - 0 ليبيا 8

 1015 16412 6241 العراق 9

 11 21 15 السودان 10

 411 622 211 الجاائر 11

-  16 5 زلسطين 12

اإلجمالي              1012 20117 1222 

100=  2016الرقم الرياسي لعام   100 225 42 
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 لصادرات الكويتية المنشأقيمة ا    
2016 سبتمبررهلدول العالم األخر  خالل ش  

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

 21.2 1011 تركيا 1

 22.0 1212 ديطاليا 2

 1.0 114 أسبانيا 1

 4.5 112 بلجيكا 4

 12.1 515 البرتغال 5

 0.6 24 اليونان 6

 1.2 164 زرنسا 7

 12.2 511 دااولن 2

 2.7 112 قبرص 1

 0.2 2 سوليفينيا 10

 1.7 71 جمهورية ليتوانيا 11

 0.4 17 غينيا 12

 0.2 2 السويد 11

 0.1 6 باكستان 14

 0.2 1 تناانيا 15

 0.1 11 ديران 16

 اإلجمالي
(2016 سبتمبر)   

4157 100 

 اإلجمالي للشهر السابق من نفـس العام
(2016 أغسطس ) 

5226 - 

إلجمالي لنفس الشهر من العام السابق ا  
(2015 سبتمبر)  

5610 - 
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 2016سبتمبر خالل شهر حسل أام المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 أام المنتجات الكويتية الصادر
ات المنشألها شهاد  

 الريمة اإلجمالية
( ك.د ) 

 294261 عبوات بالستيكية –أصوا  وأليا  اجاجية   -أكياس ورقية  12 لبنان 1

 412684 مواد بالستيكية – بولي بروبلين –مواد عاالة  16 مصر 2

 242832 بولي دثيلين -حبيبات بالستيكية 1 المغرل 1

 971173 ين بولي دثيل –حبيبات بالستيكية  124 األردن 4

 15621 بولي دثيلين  –حبيبات بالستيكية  2 تونس 5

 6241111 حامض ايدروكلوريك –ايوت  –منتجات ألبان  111 العراق 6

بولي دثيلين  –حبيبات بالستيكية  4 الجاائر 7  211200 

 1404 أصوا  وأليا  اجاجية 2 اليمن 2

 15014 توزي -صودا كاوية قشور  6 السودان 1

 5411 حلويات 1 سطينزل 10

 9032733  215 اإلجمالي
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   2016سبتمبر خالل شهرحسل أام المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

أام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 منشأشهادات ال     

الريمة     
 اإلجمالية

 (ك.د)     

 1011112 بولي دثيلين 42 تركيا 1

 1212417 بولي دثيلين 11 ديطاليا  2

 161146 بولي دثيلين 1 زرنسا  1

 24555 بولي دثيلين 2 اليونان  4

 2112 بولي دثيلين 1 سلوزينيا  5

 111655 بولي دثيلين 5 أسبانيا 6

 2112 بولي دثيلين 1 السويد 7

 117755 بولي دثيلين 5 بلجيكا  2

 112164 بولي دثيلين 1 قبرص 1

 514412 بولي دثيلين 2 البرتغال  10

 511152 بولي دثيلين 4 اولندا 11

 72202 سليكون 1 ليتوانيا 12

 6144 وايت سبريت 1 باكستان 11

 1105 منتجات ايروسول 1 تناانيا 14

 17024 وايت سبريت 1 قينيا 15

 12745 منتجات كيماوية 1 ديران 16

 
 اإلجمالي
 

12 
 

4157222 
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 461مااا التااراخيص التااي تاام تجديااداا زكااان عاادداا أ
 اً خيصااتر 225 ويلااك مراباال  الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

ويلااااك  الماأاااايل العااااام ماااان ساااابتمبر خااااالل شااااهر
ارة وقاد وازرات الاوا .%44يرادر بحاوالي  إنخفاضب

 خااااالل شااااهر اً مؤقتاااا خيصاااااً تر 511 رداـعلاااا  دصاااا
 حااواليبقاادر  بارتفاااع واأااح ويلااك ل2016 سابتمبر

 .الماأيمرارنة مس نفس الشهر من العام % 22
 

 
 
 

زااي أعااداد  ملموساااً  اً رتفاعااا 2016 ساابتمبر شااهد شااهر
 (الجديدةل المجددةل المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادرة 

 أغساااطس خااالل شااهرمرارنااة بمااا صاادر  %14بنساابة 
 1165وقاااااد بلغااااات جملاااااة ااااااي  التاااااراخيص  ل2016

لتراخيص  %21 حواليبيردر  ارتفاعحدث  كما .خيصاً تر
عماااا سااابق دصااادار  لاانفس الشاااهر مااان العاااام  االسااتيراد
 511مااة العا االسااتيرادوكااان نصاايل تااراخيص  .الماأااي

أمااااا تااااراخيص  ل%51 يتراااادر حااااوالبنساااابة  اً خيصااااتر
كماا بلغات  .خيصاتر 572دداا زكان ع المؤقت االستيراد

 اً خيصاتر 101 العاماة الجديادة االساتيرادأعداد تاراخيص 
 اللــااااخ اً صـرخيااااـت 170 لـك مرابااااـويلاااال رخاااالل الشااااه
.%16والي رااادر بحاااي بإنخفااااض ليـاااـاأـمـال اغساااطس

 

 
 2016 سبتمبرتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2015 سبتمبربالمرارنة مس شهر

 )%(التغير  2015 سبتمبر  2016 سبتمبر البيان م

 52 172 270 بأاعة 1

 - - - مالبس عسكرية 2

 20 15 42 (سنوية)مواد كيماوية  1

 - 4 - خصلبو 4

 - 1 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - 2 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العربية 7

- - -  شركة الايوت العربية 8

 5 265 271 ياراتس 9

 22 485 593 اإلجمالي 
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سبتمبرشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسبتها دلي  2015 سبتمبرمرارنة مس شهر  2016

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار أزراد

2016 سبتمبر  11 110 141 

2015 سبتمبر  46 124 210 

%التغير   (11) (40) (11) 

م.م.كات يشر  

2016 سبتمبر  61 221 152 

2015 سبتمبر  11 41 52 

%التغير   527 605 522 

 شركات تأامنية

2016 سبتمبر  1 21 24 

2015 سبتمبر  6 42 42 

%التغير   (50) (50) (50) 

   شركات توصية بسيطة

2016 سبتمبر  1 17 20 

2015 سبتمبر  104 515 611 

%التغير   (17) (17) (17) 

 شركات مساامة

2016 سبتمبر  1 26 21 

2015 سبتمبر  1 41 46 

%التغير   - (40) (17) 

 اإلجمالي

2016 سبتمبر  101 461 572 

2015 سبتمبر  170 225 115 

%التغير   (16) (44) (41) 
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 1بحوالي يردر للعديد من المواد  قدمت الواارة دعماً     
تم صارز  خاالل  لك.د( 1144165) كويتيا دينارا مليون

 بنسابة دعما نخفاض اوبيلك يكون قاد  ل2016 أغسطس
  . الشهر السابق عليعن  %11 واليحب تقدر
 

حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التااي تصاار  عاان     
يراادر طريااق البطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 

ماااان % 51 ونساااابتها حااااواليل ك.مليااااون د 5 بحااااوالي
 .ي الدعم المشار دلي  آنفادجمال

 
حلياال عاادسل سااكرل  وتشاامل اااي  المجموعااة علاا     

ل الاادجا  طماااطملالمعجااون اياات نباااتيل  بااودرة عاااديل
ملموساة  بنسابةدعمها نخفض ا ن  قدأويالحظ . والطحين

 .الماأييو ليو مرارنة بشهر% 16حوالي ب تقدر
 

أاااي  دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات ألكااان ديا     
ماان دجمااالي % 1 تراادر حااوالي بنساابة األطفااال وحلياال
حاوالي  مطااحن الادقيق الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل

 أغساااطس مااان دجماااالي الااادعم المنصااار  خاااالل% 52
2016. 

 
ايا وقد تم صر  قيمة دعم المواد السابرة دل  شركة     

تهاا والتاي قادرت جمل لمطاحن الادقيق والمخاابا الكويتياة
 نساابةب الريمااة السااابرةخفأاات ناكل .مليااون د 5بحااوالي 
زي الشهر   عن ما تم صرز% 11 حواليبتردر ملموسة 
 .الماأي

 
 لك.ألااا  د 424حاااوالي بلغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    

ويالحااظ . ماان دجمااالي الاادعم% 5قاادرت بحااوالي بنساابة 
بلااغ  الماأاايدعماا  عاان الشااهر ل ارتفاااع ملمااوس حادوث
 .%11حوالي 

 
 7حاوالي اايا الشاهر بلغ دعم الطابوق الجيري خاالل   

مان دجماالي دعام بنسبة أئيلة تكااد ال تايكر كل .د آال 
لدعمااا  عااان  ارتفااااع ملماااوسويالحاااظ حااادوث  .الشاااهر

 %.11الشهر الماأي بلغ حوالي 
 
بلااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااواارة خااالل الشااهر    

كل واااو يمثاال نساابة تراادر حااوالي .د ألاا  114حااوالي 
 ارتفااع ملماوسوث ويالحاظ حاد. من دعام الشاهر% 10

 .مرارنة مس الشهر الماأي% 16 بحواليتردر نسبت  
 
غ دعاام الطااابوق األباايض العاااال خااالل ااايا الشااهر بلااو   

ماان  %4قاادرت حااوالي وبنساابة  لك.د  ألاا 112 حااوالي

يرادر  ارتفاع ملموسويالحظ حدوث  .دجمالي دعم الشهر
 .الماأي مرارنة بالشهر %12حوالي ب
 
ل وكانااات ك.د آال  102حاااوالي بلاااغ دعااام التكييااا     

ويالحاظ حادوث . مان دجماالي الادعم% 10نسبت  حوالي 
 .مرارنة بالشهر الماأي% 2بحوالي  يردر ارتفاع بسيط

 
ك خاااالل .ملياااون د 1وبلاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالي     

مان دجماالي % 11الشهر الحاليل بنسابة قادرت بحاوالي 
رت قاد دعما  بنسابة ارتفاسوبايلك يكاون قاد  .دعم الشاهر
 .عن الشهر الماأي% 20بحوالي 

 
 حاواليأما بالنسبة للطاابوق اإلسامنتي زراد بلاغ دعما     

ماان دجمااالي % 4كل بنساابة قاادرت بحااوالي .د  لااأ 156
يرادر بحاوالي  ارتفاع ملحوظويالحظ حدوث  .دعم الشهر

 .مرارنة بالشهر الماأي% 61
 

كل بنسابة .أل  د 11 حواليوبلغ دعم األطرم الصحية    
ماان دجمااالي الاادعم لهاايا % 0.1قاادرت بحااوالي ة طفيفاا

% 21يرااادر بحاااوالي  ارتفااااعويالحاااظ حااادوث  .الشاااهر
 .مرارنة بالشهر الماأي

 
 ألا  21أما دعم األسالك الكهربائية زراد بلاغ حاوالي    
ماان دجمااالي دعاام % 0.1كل وقاادرت نساابت  بحااوالي .د

يراادر  تصاااعد ملحااوظ ويالحااظ حاادوث .الشااهر الحااالي
 .ارنة بالشهر الماأيمر% 121بحوالي 

 
كل .د ألاا  172بلااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالي    

 .ماان دجمااالي دعاام الشااهر% 2بنساابة قاادرت بحااوالي 
 قاادرت نساابت  بحااوالي واأااح رتفاااعاويالحااظ حاادوث 

 .مرارنة بالشهر الماأي% 41
  

كيس أسمنت دلا   أل  761حوالي ايا وقد تم صر     
طاان ماان الحديااد  12105باإلأااازة دلاا   .يدأً مسااتف 456
بااايض األطاااابوق الكماااا تااام صااار   لاً مساااتفيد 111دلااا  

وصر  الطابوق الجياري دلا   لاً مستفيد 110عاال دل  ال
 121 ل وتم صر  الطاابوق اإلسامنتي دلا اً مستفيد 611
ل اً مساتفيد 122ل وصر  الخرسانة الجاااة دل  اً دمستفي

 .2016 أغسطس وكان صر  اي  المواد خالل شهر
 

دد المسااتفيدين ماان التكيياا  المركاااي زرااد بلااغ أمااا عاا   
ل وبلغ عدد المستفيدين من األطرم الصحية اً دمستفي 201

ل أماا بالنسابة للسايراميك والبورساالن زعاادد يندمساتفي 6
مان أساالك دين مساتفي 6ول دينفيمسات 6المستفيدين بلغ 
 .2016 أغسطس خاللالكهرباءل ويلك 
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 2016 أغسطس رـــشهمبالغ الدعم المنصرزة خالل 

التعبئةوأالانة  المادة  
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار زلس

:شركة مطاحن الدقيق والمخابا الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوالً   
بشاور أرا  - - - كيلو جرام  

 26161 200 211000 كيلو جرام سكر
 82050 - 500000 كيلو جرام عدس

علبة 6كرتون عبوة  حليل بودرة عادي  127011 017 1477172 
علبة 6كرتون عبوة  ايت نباتي  106714 470 775240 

 116751 700 117452/450 كرتون معجون الطماطم
 662115 611 2561251/416 كيلو جرام الدجا  

 1624571 411 - كيلو جرام الطحين

 4772501 251 - - دجمالي دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريالك -1 31038 150 1650 غ24x400كرتون عبوة   

QI 2-سيميالك أدزانس  - - - لل 
QI 1-لل  سيميالك غين - - - 

جولد 26حليل دس -4  - - - لل 
حليل بروميل  -5  - - - لل 

(1)نان  -6  16531 680 1100 لل 
(2)نان  -7  22543 200 1500 لل 
غين بلص  -2  - - - لل 

(1)نان  -1  21243 900 1900 لل 
بروجرس جولد  -10  - - - لل 

(1)دبتاميل  -11  - - - لل  
(2)دبتاميل  -12  - - - لل 

(1)بيبيالك  -11  - - - لل 
(2)بيبيالك  -14  - - - لل 

بيدياشور -15  - - - لل 

(1)توتال كمفورت  -16  - - - لل 

(2)ورت توتال كمف -  - - - لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  - - - لل 

 91356 930 - - دجمالي دعم حليل ومغييات األطفال

دجمالي الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق 
 والمخابا الكويتية

- - 181 4863858 

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

كجم 50كيس انة   504679 840 484491 

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

 7032 824 3516/412 طـابـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخابا الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العاال* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتي* 
 األطرم الصحية* 
 ألسالك الكهربائيةا* 
 السيراميك والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـابـوقـــة

- 
- 
- 
- 

7395 
19320 
173 

62790 
2649000 

 31 
17 
- 

 215 

- 
-  
- 

600 
600 

- 
- 
- 
- 

914022 
338100 
908250 
1239474 
356025 
32550 
28560 

- 
172000 

 9344365 045 - - 2016 أغسطس دجمالي الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .نظرا لتأخر احصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم ددرا  احصائيات الشهر السابق*
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 مبالغ الدعم المنصرزة حسل المجموعات الرئيسية
 2015 أغسطسمرارنة بشهر  2016أغسطس خالل شهر 

             ك.الريمة ألقرل أل  د
2016 أغسطس البيان 2015 أغسطس   )%(التغير  

 2 4677 4772 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  11 111 (24) 

المواد اإلنشائيةا  * 4421 4515 (2) 

 (1) 1111 1144 دجمالي الدعم المنصر 

 ل الطابوق اإلسمنتينةل الخرسا العاالل التكيي ل الطابوق األبيض لالجيري الطابوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطرم الصحيةل األسالك الكهربائيةل والسيراميك والبورسالنا

 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2016 أغسطس شهر

 الوحدة المادة
 2016 أغسطس

 الكمية       عدد المستفيدين

    761500 456 كيس  أسمنت

 12105 111 طن حديد

 150050 611 متر مربس جيريطابوق 

 26200 110  متر مكعل أبيض عاالطابوق 

 1201000 121 طابوقة طابوق دسمنتي

 111270 122 كعلمتر م خرسانة جاااة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2016أغسطس 

 (ك.د)المبلغ  عدد المستفيدين

 1005000 201 التكيي  المركاي

 6000 6 األطرم الصحية

 12000 6 لبورسالنالسيراميك وا

 1600 6 أسالك كهرباء

 .تم دأازة بنود جديدة 2014من شهر مايو ابتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكون داللتهاا مباشارة . الوطني االقتصاداناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة زي       
ل ولكن زي أحيان كثيرة قد تكاون لهاا داللاة غيار مباشارة وتعتبار التجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادحالة  عل 

و / أوو الوكاااالت التجاريااة / انعكاسااات أيأاااً ألوأاااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلاال تجديااد للسااجل التجاااري  أو
عجالة المعامالت السابرة التي تمت خالل الشهر ماس مرارناة لهاا خاالل نفاس ونوأح زي اي  ال. العالمات والرخص التجارية

 :ألامية دبراااا عل  الوج  التاليواي تتأمن أنشطة عديدة من ا الماأـيلالشهر من العام 
 
 
 

 :يالسجل التجار: أوالً 
 
 يردر نخفاضبال ةمعامل 469بلغ قيد الشركات  -1
 .2015 سبتمبر رمس شه مرارنة% 22حوالي ب
 بانخفاض ةلمعامل 21 قيد زروع الشركات بلغ -2

 سبتمبرشهر ة مس مرارن% 61 حواليبر يرد ملحوظ
2015. 

 لةمعامل 150 الشركاتت بيانات حصدت تعديال -1
 مرارنة بشهر %14حوالي بيردر ملموس  نخفاضبا

 .2015 سبتمبر
 11556عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
% 541 در بحواليير بتصاعد ملحوظ لعاملةم

 .2015 سبتمبرمرارنة بشهر 
يردر  بانخفاض لةمعامل 5بلغت معامالت الران  -5

 .2015 سبتمبر بشهرمرارنة %20بحوال  

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 رتفاعبا للةمعام 592بلغ ديداع عالمة تجارية  -1

 سبتمبرمرارنة بشهر % 46يردر بحوالي واأح 
2015. 

 لةلمعام 441ية عالمة تجار بلغ زحص -2
مرارنة  %70در بحوالي ــرــي ملحوظ بانخفاض
 .2015 سبتمبربشهر 

 معاملةل 201بلغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1
مرارنة بشهر % 51يردر بحولي  ملحوظ نخفاضبا

 .2015 سبتمبر
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت أعـغـلــب -4
  وظبارتفاع ملح للةمعام 15 ة تجاريةــالمـــع
 .2015 سبتمبرمرارنة بشهر % 52در بحوالي ري

 لشهادة 150بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
 سبتمبر شهرمرارنة ب% 26بارتفاع يردر بحوالي 

2015. 
 لةمعامل 111تأشير عل  عالمة تجارية  بلغ  -6

 سبتمبر مرارنة بشهر% 16 يردر بحوالي بارتفاع
2015. 

 لةـمعامل 142ة ـد عالمة تجاريـل تجديــغ طلـبل -7
 سبتمبرمرارنة بشهر % 15يردر بحوالي  بانخفاض
2015. 

يردر  رتفاعمعاملة با 17بلغ طلل مستخرجات  -2
 .2015 سبتمبرمرارنة بشهر % 11بحوالي 

 رتفاعمعاملةل با 247بلغ طلبات أعداد النشر  -1
 سبتمبرمرارنة بشهر % 52يردر بحوالي  ملحوظ
2015 . 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
 نخفاضابل لةمعام 55بلغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1

 سبتمبر مرارنة مس شهر% 61حوالي بيردر ملحوظ 
2015.  

  نخفاضابل ةمعامل 25وكالة تجارية  تجديدبلغ طلل  -2
 .2015 سبتمبر مس شهر مرارنة% 52يردر بحوالي 

يردر  ل ةلمعام 1ة تجارية وكالتعديل بلغ طلل  -1
 .2015 سبتمبرشهر ة مس مرارن% 40بحوالي 

 بتصاعد ملحوظ  ل التمعام 4بدل زاقد بلغ طلل  -4
  .2015 سبتمبربشهر مرارنة % 100يردر بحوالي 

تم الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل  -5
يردر بحوالي  نخفاضبال ةمعامل 61الواارة بعدد 

 .2015 سبتمبر مرارنة مس شهر7%
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 التجاري خالل شهرمعامالت قسم السجل 
  2015 سبتمبر مرارنة بشهر 2016 سبتمبر

2016 سبتمبر البيان م 2015 سبتمبر  )%(التغير       

 (22) 651 461 قيد شركات رئيسي 1

 (61) 211 21 قيد شركات زروع 2

 (14) 521 150 تعديل شركات 1

 541 1712 11556 مستخرجات 4

 (20) 25 5 ران 5

 224 1244 12461 دجمالي المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2015 سبتمبرمرارنة بشهر  2016 سبتمبر

2016 سبتمبر نوع المعاملة م 2015 سبتمبر  )%(التغير    

 46 406 512 ديداع عالمة تجارية 1

 (70) 1452 441 زحص عالمة تجارية 2

 (51) 410 201 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 52 21 15 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 26 272 150 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 16 164 111 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 15 212 142 طلل تجديد عالمة تجارية 7

 11 11 17 طلل مستخرجات 2

عداد النشرأ 1  247 516 52 

 (11) 1524 2212       اإلجمالي
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2015 سبتمبر مرارنة بشهر 2016 سبتمبر

2016 سبتمبر البيان م )%(التغير   2015 سبتمبر   

 (61) 141 55 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 (52) 60 25 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 (40) 5 1 طلل تعديل وكالة تجارية 1

 (100) 1 0 طلل دلغاء وكالة تجارية 4

 100 1 4 طلل بدل زاقد 5

 (7) 74 61 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل الواارة 6

 (45) 222 156 اإلجمالي
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عاادد ل بلااغ مشاااركة زااي معااارض خارجيااة وداخليااةزااي ظاال توجاا  الااواارة زااي تفعياال وتنشاايط دور المعااارض بدولااة الكوياات وال      
ل (لماركاة تجارياة زاابيوال اكسابو)ل (الصاناعة الكويتياةمعارض ) :معاارض واام 6عدد  2016 سبتمبرخالل شهر  لداخليةرض ااالمع
وأما زيماا يتعلاق بالمعاارض الخارجياة زلام ياتم دقاماة أي معارض ل (معرض أنا كويتي)ل و(معرض بصمات كويتية)ل (معرض الماسة)

 .2016 سبتمبرخالل شهر 
 
 

معاارض  1عادد  2016 سابتمبريا وقد بلغ عادد المعاارض المراماة علا  أرض المعاارض الدولياة بمنطراة مشار  خاالل شاهر ا     
  .(معرض مستلامات العيد)ول (الهدايامعرض )  ل(Big5Kuwaitمعرض : )وام
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2015 سبتمبرمرارنة بشهر  2016 سبتمبر  
 
 م
 

2016 سبتمبر البيان 2015 سبتمبر  )%(التغير    

 - - - المعارض الخارجية 1

 - 6 6 المعارض الداخلية الخاصة 2

 50 2 1 المعارض المرامة عل  أرض المعارض بمشر  1

 11 2 1 اإلجمالي

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 


