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 إدارة قمع الغش والتوعية

 حماية المستهلكإدارة 
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 المقدمة
 

ئيات واإلنجددازات الخاصدددة فدددي اإلحصددداأهددم  يرصددددالشددهرية هدددي إصدددار شدددهر  االقتصدددادية النشدددرة نقدددل لكدددم هددذ  

بالشدددد و   لمهتمددددينل خصيصدددداتصدددددر  الشددددهرية  االقتصددددادية األحددددداث وأبددددرزوالصددددناعة التجددددارة  وزارةإدارات 

 . على موقع الوزارة بصفة عامةلدولة الكويت  االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجوهرة الصباح 

 مدير إدارة التخطيط والبحوث 
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إجمالي المعامالت إجمالي تراخيص صادرة هاطلبات شركات تم تأسيسطلبات تأسيس مرفوضة طلبات تأسيس معتمدة 

2022مؤشر المعامالت لشهر يونيو 
2022شركات األشخاص  يونيو 

2022شركات األشخاص  مايو 

2022شركات مركبات متنقلة  يونيو 

2022شركات مركبات متنقلة  مايو 

2022شركات متناهية الصغر  يونيو 

2022شركات متناهية الصغر  مايو 

 النافذة الواحدة إدارة 
 

 المعامالت 
 شركات متناهية الصغر  شركات مركبات متنقلة  شركات األشخاص 

نسبة 
 التغيير 

نسبة 
 التغيير 

نسبة 
 2022يونيو  2022مايو  2022يونيو  2022مايو  2022يونيو  2022مايو  التغيير 

 %8 %0 %10 26 24 0 0 2005 1825 طلبات تأسيس معتمدة 

 %40 %0 %18 88 63 0 0 2539 2146 طلبات تأسيس مرفوضة 

طلبات شركات تم 
 تأسيسها

704 855 0 0 8 13 21% 0% 63% 

 %25 %62- %31 20 16 8 21 4444 3389 إجمالي تراخيص صادرة 

 %33 %100- %23 137 103 0 18 8273 6741 إجمالي المعامالت 

 

 2022 يونيولشدددددهر  المعتمدةطلبات التأسدددددي   ارتفاعوبتحليل بعض البيانات المتاحه نجد  أعال  في الجدول ه لبالرجوع للبيانات المحصددددد

 أما  %10بنسددبة ارتفاع  مايوطلب في  1825 مقابل يونيوطلب في  2005 فقد تم اعتمادشددركات األشددخا   في 2022 مايوهر مقابل شدد

تأسددي  مقدل  طلب  2539فيما تم رفض   %. 8 بارتفاعللشددهر السدداب   طلب 24مقابل  طلب 26الشددركات المتناهية الصددغر فقد تم اعتماد 

مركبات الشددخا  وال شدد  في شددركات األلشددركات  طلب  855وتم تأسددي    الصددغرفي الشددركات متناهية  طلب 88 و األشددخا لشددركات 

 .2022 مايو% عن شهر 63عال  بارتفاعشركات متناهية الصغر  في 13متنقلة ال

 .رالصغمتناهية  لشركات 20 المتنقلة و للمركبات  8و األشخا   لشركات 4444فكانت  ةالصادرأما إجمالي التراخيص 
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 التجارية الرقابةإدارة 

 

 نسبة التغيير 2022معامالت يونيو   2022معامالت مايو   المادة  ل 

 %12 112 100 عدد مخالفات التراخيص  1

 %5- 454 478 عدد محاضر الضبط 2

 %24 56 45 عدد إغالق المحالت  3

 %18 47 40 عدد فتح المحالت  4

 %17 780 669 عدد الشكاو   5

 

(  كما 2022مايو % مقارنة بالشهر الساب  )12تعادل  االرتفاعوكانت نسبة  2022 يونيو( مخالفة ترخيص في 112تم تحرير عدد )       

( 47كما تم فتح )  5/2022( محل في 45( محل مقابل )56وتم اغالق )  2022 مايوعن  %5 انخفاضبنسبة  454بلغ عدد محاضر الضبط 

 .الساب % عن الشهر 17 بارتفاع 780المقدمة لفرق الطوار   الشكاوىوبلغت عدد  الساب  عن الشهر  تمحال( 40محالت مقابل )
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عدد مخالفات التراخيص  عدد محاضر الضبط عدد إغالق المحالت  عدد فتح المحالت  عدد الشكاوي 

2022مؤشر المعامالت لشهر يونيو 

2022معامالت يونيو  2022معامالت مايو 
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 قمع الغش والتوعية إدارة 
 

 
 

 نسبة التغيير  2022معامالت يونيو   2022معامالت مايو   نوع المعاملة  ل

 %0 0 0 طلب تثبيت بلد المنشأ 1

 %0 0 0 إفراجــات  2

 %0 0 0 اإلجـــمـــالــي
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طلب تثبيت بلد المنشأ إفراجــات 

2022المعامالت خالل شهر يونيو م شر 

2022معامالت مايو   2022معامالت يونيو  
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 حماية المستهلك إدارة 

 إسم الخدمة  ل
 2022يونيو  2022مايو 

 نسبة التغيير 
 عدد المعامالت عدد المعامالت

 %37 189 138 ) مجانية (  ترخيص هديا فورية 1

 %148 57 23 ترخيص عروض موسمية 2

 %14 24 21 أسواق مركزية ( -ترخيص عرض خا  ) لجمعيات تعاونية  3

 %67- 2 6 ترخيص عرض خا  لمحالت تجارية  4

 %4- 107 111 ترخيص التنزيالت  5

 %150 5 2 ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات األجنبية والعالمية 6

 %100- 0 1 ترخيص تصفية 7

 %0 2 0 ترخيص عروض استرداد نقد   8

 %0 2 0 بطاقة خصومات  -ترخيص  كوبونات   9

 %20- 8 10 حرف ( -خدمات  -ترخيص تخفيضات ) سلع  10

 %27 396 312 إجمالي 

 %33- 6 9 عدد كتب اإلستدعاءات 

 %93- 503 6751 عدد المركبات المطلوبة لعيوب مصنعية 

 

%  37قدرت ب  ارتفاعبنسبة  5/2022معاملة في شهر  138مقابل  2022 يونيومعاملة )هداية فورية مجانية( في شهر  189تم اصدار 

الشهر الساب   وشهدت معامالت عرض خا  )جمعيات/ عن معاملة  %148 ارتفاعترخيص )عروض موسمية( بنسبة  57كما تم اصدار 

  وبلغ عدد معامالت عرض خا  )محالت تجارية( الشهر الساب  عن %14 ارتفاعبنسبة ( معاملة 24) 2022 يونيوأسواق مركزية( لشهر 

( 107في عدد المعامالت التي قدرت ) انخفاض% عن الشهر الساب    كما سجل نشاط التنزيالت 67يقدر بحوالي  بانخفاض( معاملة 2)

ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات األجنبية  وتم%  4تقدر ب  انخفاضبنسبة  2022 مايولشهر  111معاملة في حين بلغ 

للشهر  (1)( مقابل 0  وبلغت معامالت )ترخيص تصفية( )%150 نخفاضبنسبة ا( 5وكانت عدد المعامالت ) يونيووالعالمية في شهر 

)كوبونات  بطاقة خصومات( ترخيص وبلغت معامالت   الساب ( معاملة للشهر 0( مقابل )2ترخيص عروض االسترداد النقد  ) وبلغالساب   

% 20قدر بحوالي ي بانخفاضمعاملة  8  كما سجلت معامالت التخفيضات المعلنة )سلع  خدمات  حرف(  2022 مايو( في شهر 0( مقابل )2)

 .2022 يونيو( معاملة لشهر 503لعيوب مصنعية )وعدد المركبات  6عددها  علما أنه تم اعداد كتب استدعاء  عن الشهر الساب 
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2022يونيومؤشر المعامالت إدارة حماية المستهلك لشهر 
2022مايو 

2022يونيو 



 
 

  Mociq8 MOCI.GOV.KW 

 الشركات المساهمةإدارة 

 نوع المعاملة  ل 

 2022يونيو  2022مايو 
نسبة التغيير 

مساهمة 

 عامة

نسبة التغيير 

مساهمة 

 مقفلة

عدد شركات 

مساهمة عامة 

B 

عدد شركات 

مساهمة مقفلة 

B 

عدد شركات 

مساهمة عامة 

A 

عدد شركات 

مساهمة مقفلة 

A 

 %0 %0 0 0 2 0 تأسي  شركة مساهمة   1

 %33 %100- 4 0 3 1 إصدار رخصة رئيسية  2

 %23- %67- 23 1 30 3 تجديد رخصة رئيسية  3

 %7- %0 13 2 14 0 إصدار رخصة فرع  4

 %26 %57- 48 12 38 28 تجديد رخصة فرع  5

 %0 %0 0 0 0 0 إلغاء ترخيص فرع  6

7 
بدل فاقد أو تالف 

 للرخصة 
0 0 0 0 0% 0% 

 -باالطالع على البيانات الخاصة بإدارة شركات المساهمة تبين لنا التالي: 

شركات المساهمة عدد تجديد كما انخفض   2022مايوشهر % عن 33بنسبة يقدر ض اانخفمقفلة بة مساهم رخص( 4تم اصدار عدد )

 .يونيوفي شهر  ( ترخيص23( في الشهر الساب  الى )30من )مقفلة ال

مقفلة بنسبة ة ( رخص فرع لشركات مساهم13  وبالمقابل تم تجديد عدد )عامةفرع شركة مساهمة ل ( ترخيص2)اصدار عدد  في حين تم

 ( رخصة فرع لشركات المساهمة المقفلة.48( رخصة فرع لشركات المساهمة العامة وعدد )12وتم تجديد عدد )%  7انخفاض الى 

ولم يتم اصدار أ  بدل فاقد او تالف للتراخيص في  2022 يونيوألفرع تراخيص سواء شركة مساهمة مقفلة او عامه في ال يوجد إلغاء 

 إدارة الشركات المساهمة.

 

 نسبة التغيير  2022يونيو  2022مايو  معامالت مراقبي ودققي حسابات   ل 

 %0 1 1 إصدار رخصة مزاولة 1

 %0 0 0 تجديد رخصة مزاولة 2

 %0 0 0 بدل فاقد أو تالف رخصة مزاولة 3

 %0 0 0 القيد في سجل مراقبي الحسابات  4

 %0 0 0 تعيين مدق  حسابات خارجي  5

 يونيوتم تجديد رخص مزاولة في لم ي  ويونيورخصددة مزاولة في  1تم اصدددارفقد أما ما يخص م شددر معامالت مراقبي ومدققي الحسددابات  

  ولم يتم اصدددددددار بدل فاقد أو تلف ولم يتم التقييد في سددددددجل مراقب الحسددددددابات أو تعيين مدققي حسددددددابات خارجي في مايوفي  0مقابل 

 .2022يونيو
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بدل فاقد أو تالف إلغاء ترخيص فرع تجديد رخصة فرع إصدار رخصة فرع تجديد رخصة رئيسيةإصدار رخصة رئيسية تأسيس شركة مساهمة  
للرخصة 

2022المعامالت خالل شهر يونيو مؤشر 
Aعدد شركات مساهمة عامة 
Bعدد شركات مساهمة عامة 
Aعدد شركات مساهمة مقفلة 

1

0000 0

1

000

تعيين مدقق حسابات خارجي ات القيد في سجل مراقبي الحساببدل فاقد أو تالف رخصة مزاولةتجديد رخصة مزاولةإصدار رخصة مزاولة

2022المعامالت خالل شهر مايو م شر
2022مايو 

2022إبريل 
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 إدارة التراخيص التجارية

 ل
 االعتبار    الطبيعي   2022يونيو  2022مايو  نوع المعاملة 

 نسبة التغيير نسبة التغيير  Aشخص أعتبار    Aشخص طبيعي   Bشخص اعتبار    Bشخص طبيعي  نوع المعاملة 

 %358 %29 55 262 12 203 إصدار ترخيص جديد 1

 %38 %9 88 580 64 530 تجديد الترخيص  2

 %0 %33 2 363 2 272 تغيير عنوا   3

 %300 %78 4 91 1 51 إلغاء( -إضافة-تعديل نشاط )تغيير 4

 %0 %43 0 77 0 54 إلغاء الترخيص  5

 %7 %0 29 0 27 0 ترخيص بدل فاقد  6

 %68 %24 178 1373 106 1110 إجمالي 

 

 12مقابل  2022 يونيومعاملة اصدار ترخيص جديد اعتبار  في  55باالطالع على بيانات المعامالت إلدارة التراخيص التجارية  تم اصدار 

لعدد % 29يونيو بارتفاع بنسبة ترخيص لشخص طبيعي في  262%  علما أنه تم اصدار 358و بنسبة ارتفاع  2022 مايومعامالت في 

 530مقابل  يونيوطبيعي في شخص  580لشخص اعتبار   مايوفي  64مقابل في مايو ترخيص  88. كما تم تجديد مايوترخيص في  203

في  272شخص طبيعي مقابل  363% لالعتبار  أما تغيير العنوا  فقد تم تغيير عنوا  38% للطبيعي و 9بنسبة ارتفاع  2022مايو في 

 91عديل ترخيص اعتبار  في الشهر الحالي فقط  أما تعديل األنشطه فقد تم ت 2% وتم تغيير عنوا  لعدد 33 ارتفاعالشهر الساب  بنسبة 

  2022مايو % في الشخص الطبيعي عن 78 االرتفاعمعاملة لشخص اعتبار  وكانت نسبة  4و  2022 يونيومعاملة لشخص طبيعي في 

ترخيص بدل فاقد  29%  وتم استخراج 43بنسبة ارتفاع  مايولشهر  54مقابل  2022 يونيوترخيص لشخص طبيعي في  77وتم إلغاء 

 %.7بنسبة زيادة  مايوفي  27لشخص اعتبار  في مايو مقابل 
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-ةإضاف-تغيير)تعديل نشاط تغيير عنوان تجديد الترخيص إصدار ترخيص جديد
(  إلغاء

ترخيص بدل فاقد إلغاء الترخيص 

2022شهر يونيو لحسب نوع المعاملة مؤشر الشهري 

 Bشخص اعتباري  Aشخص أعتباري  Bشخص طبيعي  Aشخص طبيعي 
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 تابع/إدارة التراخيص التجارية

 الم سسات حسب القطاع ددع ل

 الطبيعي   2022يونيو  2022مايو 
 

 االعتبار  

شخص 

  Bطبيعي 

شخص 

  Bاعتبار  

شخص 

  Aطبيعي 

شخص 

  Aأعتبار  

نسبة 

 التغيير 

نسبة 

 التغيير 

 %467 %8- 17 24 3 26 قطاع األغذية  1

 %0 %39 5 25 0 18 قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية  2

 %750 %11 17 62 2 56 قطاع المنسوجات والكماليات  3

 %200 %71 3 24 1 14 قطاع األثاث واألجهزة  4

 %0 %71- 5 2 0 7 قطاع األعالل والتسلية  5

 %0 %50- 0 3 0 6 قطاع األمن والسالمة واللوازل الطبية  6

 %0 %29- 0 5 0 7 قطاع المعدات واألليات  7

 %0 %63 0 13 0 8 قطاع المواد ومعدات البناء  8

 %0 %87 0 28 0 15 قطاع المقاوالت ) مكاتب (  9

 %0 %88 0 47 0 25 قطاع خدمات االعمال التجارية  10

 %0 %7 2 45 0 42 قطاع التسوي  والصيرفة والفنادق  11

 %0 %0 0 0 0 0 قطاع المهن االستشارية ) حرف (  12

 %0 %0 0 3 0 6 قطاع الخدمات االعمال الحرفية  13

 %0 %67 1 15 1 9 قطاع اإلصالحات واألعمال الحرفية  14

 %350 %48 9 59 2 40 قطاع الحرف البسيطة  15

 %0 %0 0 0 0 0 أنشطة التجارة العامة و الخدمات المتصلة بها 16

17 
صناعات للمنسوجات والملبوسات والجلود وخدمات 

 المتصله بها
0 0 0 0 0% 0% 

 %0 %0 0 18 0 9 األنشطة العقارية و الخدمات المتصلة بها 18

 %556 %30 59 373 9 288 اإلجمالي 

خدمات األعمال التجارية قطاع باإلطالع على جدول تراخيص الشركات مصنفه حسب القطاعات باإلجمالي ترى أعلى نسبة تغيير كانت في 

قطاع ويليها  ( ترخيص للشهر الساب   25مقابل ) يونيو( ترخيص في 47% وعدد التراخيص )88)شخص طبيعي( بزياد  نسبتها 

أما في المرتبة  ( في الشخص الطبيعي  15عن ) يونيو( في 28وعدد الرخص ) 2022 مايو% عن 87زيادة المقاوالت )مكاتب( بنسبة 

( 18بالنظر إلجمالي التراخيص )  يونيو% في تراخيص الشخص الطبيعي في 71فكانت نسبة الزيادة األثاث واألجهزة الثالثة فكا  لقطاع 

( في ابريل بنسبة 9( للشخص االعتبار  و)59و) مايو( في 288مقابل ) يونيو( في 373قطاع كا  مجموع تراخيص الشخص الطبيعي )

 تغيير باالرتفاع.
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قطاع األغذية 2022يونيومؤشر المعامالت حسب القطاعات لشهر 

قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية 

قطاع المنسوجات والكماليات 

قطاع األثاث واألجهزة 

قطاع األعالم والتسلية 

قطاع األمن والسالمة واللوازم الطبية 

قطاع المعدات واألليات 

قطاع المواد ومعدات البناء 

( مكاتب ) قطاع المقاوالت 

الحلقة الكبرى تمثل 
 الشخص الطبيعي         

والحلقة الصغرى تمثل 
 الشخص اإلعتباري 
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 العقارإدارة 

 نسبة التغيير  2022عدد معامالت يونيو  2022مايو عدد معامالت  خدمات اإلدارة  م

 %100 16 8 إصدار مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  1

 %5 23 22 تجديد مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  2

 %0 4 4 إلغاء مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات  3

 %0 0 0 إقامة معارض عقارية في دولة الكويت  4

 %0 0 0 شكاوي على شركات عقارية  5

 %0 0 0 ترخيص ونشر إعالن خارج الكويت 6

 %0 0 0 شهادة لمن يهمه األمر  7

 %67 5 3 اإلجمالي عدد المخالفين خالل الشهر  8

 %30 48 37   اإلجمالي  

تجديد مزاولة  أما%  100نسبة تغير  وشكل 2022 مايولشهر  8مقابل  معاملة16اصدار معامالت مهنة سمسرة األراضي والعقارات بلغ 

 ولم  الساب للشهر  4تراخيص لمزاولة سمسرة مقابل  4% عن الشهر الساب   فيما تم الغاء 5بمعدل  ارتفعتمهنة سمسرة األراضي فقد 

على الشددددددركات العقارية  ولم يتم ترخيص ونشددددددر اعال  خارج  اوىشددددددكاية تم تقديم لم ي  و2022 يونيويتم إقامة أ  معرض عقار  في 

إلجمالي ا. وبالنظر الى 2022 يونيوخالل  اتمخالف 5تم تسجيل و   كما لم يتم استخراج أ  شهادات لمن يهمه االمر. 2022مايو الكويت في 

 %.30وبنسبة تغيير  2022 مايولشهر  37معاملة مقابل  48سجلت  2022 يونيوفإ  معامالت شهر 

 خاص في مهنة مقيُمي العقار 
معامالت أفراد 

 2022مايو 

معامالت 
شركات مايو 
2022 

معامالت أفراد 
 2022يونيو 

معامالت 
شركات يونيو 

2022 

نسبة التغيير  
 االفراد 

نسبة التغيير  
 الشركات 

 %0 %0 1 0 0 0 إصدار مزاولة مهنة مقيّم أراضي وعقارات 1

 %100- %100- 0 0 1 1 مزاولة مهنة مقيّم أراضي وعقاراتتجديد  2

 %0 %0 0 0 0 0 إلغاء مزاولة مهنة مقيّم أراضي وعقارات 3

 %0 %100- 1 0 1 1 اإلجمالي 
        

 %0 1351 1351 اإلجمالي التراكمي لعدد السماسرة المرخصين في الكويت حتى نهاية الشهر  

 %0 62 62 اإلجمالي التراكمي لعدد المقيّمين المرخصين في الكويت حتى نهاية الشهر  
 إحصائية بعدد التراخيص العقارية )مقيمي العقار(

 والشددركات ولم يتم تجديد أ  معاملة لرفراد   2022 يونيووالشددركات في مزاولة مهنة مقيم أراضددي وعقارات لرفراد  ةرخصدد 1اصدددار  تم

 للشركات.لرفراد وولم تحدث أ  معاملة الغاء 
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إصدار مزاولة مهنة 
سمسرة األراضي 
والعقارات 

تجديد مزاولة مهنة 
سمسرة األراضي 
والعقارات 

إلغاء مزاولة مهنة 
سمسرة األراضي 
والعقارات 

إقامة معارض عقارية 
في دولة الكويت 

شكاوي على شركات 
عقارية 

ترخيص ونشر إعالن 
خارج الكويت

اإلجمالي عدد المخالفينشهادة لمن يهمه األمر 
خالل الشهر 

2022يونيو بيان أعمال إدارة العقار حتى نهاية شهر 

2022عدد معامالت يونيو  2022عدد معامالت مايو 
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 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابإدارة 
 

 الـمــعــــامــــــــالت 

العقار 

مايو 

2022 

الصرافة 

مايو 

2022 

المجوهرات 

مايو 

2022 

العقار 

يونيو 

2022 

الصرافة 

يونيو 

2022 

المجوهرات 

يونيو 

2022 

نسبة 

التغيير 

 العقار

نسبة 

التغيير 

 الصرافة 

نسبة 

التغيير 

 المجوهرات

 %16 %0 %20 72 2 176 62 2 147 استكمال الطلبات  1

2 
عدد التقارير التفتيشية ) الزيارات 

 الميدانية ( 
40 33 58 71 13 74 78% -61% 28% 

 %0 %0 %0 0 3 0 0 0 0 إيقاف نشاط شركة  3

 %0 %0 %0 0 0 0 0 0 0 إيقاف رقم مدني أو فرد  4

5 
عدد حاالت رفع اإليقاف عن 

 التراخيص 
0 0 3 2 2 0 0% 0% -100% 

6 
عدد حاالت رفع اإليقاف عن 

 األفراد 
3 0 0 0 0 0 -100% 0% 0% 

7 
إرسال بريد إلكتروني لحجب 

 مواقع الكترونية 
0 0 51 0 0 15 0% 0% -71% 

8 
إرسال بريد إلكتروني لرفع الحجب 

 عن مواقع الكترونية 
0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 

 %7- %43- %31 162 20 249 174 35 190 اإلجمالي 

% وارتفاع في 20في استكمال طلبات في العقار وانخفاض بنسبة أنه يوجد ارتفاع لنا يتضح  2022 يونيوبمراجعة بيانات المعامالت لشهر 

 % بالمقارنة بالشهر الساب .16استكمال طلبات المجوهرات ويقدر ب 

%   وانخفاض نسبة 28المجوهرات بنسبة % وزيادة في 78وانه هناك انخفاض في عدد التقارير التفتيشية فيما يخص العقار وشكل نسبة 

 .% 61الصرافة 

 تم إيقاف أ  رقم مدني او لرفراد. صرافة فقط   ولم ي شركات 3إيقاف نشاط في حين تم 

ا عدد حاالت رفع اإليقاف عن األفراد فكانت ( ترخيص يخص الصددددددرافة فقط. ام2 و ) فقط العقار( تراخيص تخص 2وتم رفع اإليقاف عن )

  وقامت اإلدارة االلكترونية( بريد الكتروني لحجب مواقع 15. وقد قامت اإلدارة بإرسددددددال )( المجوهرات0( للصددددددرافة و )0( للعقار و )0)

 ( لرفع الحجب عن المواقع االلكتونية.1بإرسال بريد إلكتروني )
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يشية عدد التقارير التفتاستكمال الطلبات 
(الزيارات الميدانية ) 

إيقاف رقم مدني أو إيقاف نشاط شركة 
فرد 

عدد حاالت رفع 
اإليقاف عن 
التراخيص 

عدد حاالت رفع 
اإليقاف عن األفراد 

ي إرسال بريد إلكترون
لحجب مواقع 
الكترونية 

ي إرسال بريد إلكترون
لرفع الحجب عن 
مواقع الكترونية 

2022العقار يونيو 2022يونيوشهر النشاط خاللحسب نوع مؤشر للمعامالت 2022العقار مايو 

2022الصرافة يونيو  2022الصرافة مايو 

2022المجوهرات يونيو  2022المجوهرات مايو 
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 لعالمات التجارية وبراءة االختراعاإدارة 

  أما عدد المعامالت المجددة 2022مايوفي % مقارنة 4ارتفاع بنسددددددبة  بارتفاع 3245 بلغ عدد المعامالت ايداع عالمة تجارية    

أما عدد %  13بنسبة وانخفض يونيو خالل شهر  503% عن الشهر الساب   كما بلغ تأشير عن عالمة تجارية 11بنسبة ارتفعت 

في  1056إلى  2022 مايوفي  1079معامالت النشدر من انخفضدت كما %  27بنسدبة معامله وانخفضدت  19االعتراضدات معامالت 

عدد ارتفع كما   معامله للشهر الساب  2معاملة للشهر الحالي مقابل  2 الوكالءمعامالت سجل عدد %  و2بنسبة تغير  2022يونيو 

ستخراج   6/2022معاملة في  35الى التظلمات  شهر يونيو مقابل ات مستخرج 6ولقد تم ا شهر مايو 6ل وبالنظر الى . مستخرجات ل

 .% عن الشهر الساب 2اجمالي المعامالت فهناك ارتفاع 

 قسم العالمات التجارية

 نسبة التغيير  2022عدد المعامالت يونيو   2022عدد المعامالت مايو   أنواع المعامالت م

 %4 3245 3114 اإليداع   1

 %11 553 500 التجديد 2

 %13- 503 578 التأشيرات  3

 %27- 19 26 إعتراضات  4

 %2- 1056 1079 النشر 5

 %0 2 2 سجل الوكالء  6

 %0 35 0 التظلمات  7

 %0 6 6 المستخرجات  8

 %2  5,419  5,305 إجمالي 

 
 قسم براءة اإلختراع 

 نسبة التغيير  2022عدد المعامالت يونيو   2022عدد المعامالت مايو   أنواع المعامالت ل

 %7 62 58 طلب براءة اإلختراع  1

 %0 24 0 منح ونشر براءة اإلختراع  2

 %5 66 63 فحص براءة االختراع  3

 %24 42 34 تجديد براءة االختراع   4

 %25 194 155 إجمالي المعامالت

معاملة  66وتم فحص براءة االختراع  معاملة  24منح ونشدددددر و شدددددهر مايو % في عدد طلب براءة االختراع مقابل 7ارتفاع بنسدددددبة  تقدل يالحظ مما 

 % عن الشددددددهر السدددددداب  لتجديد براءة االختراع.24نسددددددبة التغيير  رتفعت  واعن الشددددددهر السدددددداب  %5مما يشددددددكل نسددددددبة ارتفاع براءة اختراع 
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المستخرجات التظلماتسجل الوكالء النشرإعتراضات التأشيرات التجديداإليداع  

2022عدد المعامالت يونيو 2022الل شهر يونيو خلمعامالتمؤشر ا

2022عدد المعامالت مايو 
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طلب براءة اإلختراع  منح ونشر براءة اإلختراع  فحص براءة االختراع  تجديد براءة االختراع  

2022عدد المعامالت يونيو 2022الل شهر يونيو خعدد المعامالت م شر  2022عدد المعامالت مايو 
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 العالقات الدوليةإدارة 

 -الصادرات الكويتيه:
 

دول مجلس التعاون الخليجي، مليون د.ك موزعة على  27حوالي  2022 يونيوبلغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر       

حيث كان دول القارتين اسيا وأستراليا، دول القارتين االمريكيتين ، القارة االفريقية اإلسالمية، دول القارة األوروبية، دول الدول العربية

الدول ، وبلغت نسبة %4تقدر بحوالي  رتفاعامليون د.ك محققة نسبة  19حوالي  مجلس التعاون الخليجيلدول نصيب الصادرات 

الصادرات لدول القارة االوروبية  ، وبلغت قيمةمليون د.ك 5 بحوالي% محققة صادرات تقدر 73حوالي بانخفاض  العربية االسالمية

ألف،  74الصادرات لدول القارة االفريقية  وبلغت قيمة % من إجمالي الصادرات.56تقدر بحوالي ارتفاع بنسبة د.ك مليون  2حوالي 

القارتين %، وبلغت نسبة الصادرات لدول 5ارتفاع د.ك وبنسبة  ألف 97سيا وأستراليا آوبلغت قيمة الصادرات لدول القارتين 

في قيمة اجمالي الصادرات بالنسبة لصادرات الشهر الماضي  انخفاض% ويالحظ حدوث 6انخفاض ألف د.ك وبنسبة  34 ناألمريكيتي

 %.32بلغت نسبته 

 صادرات المنشأ الكويتية الغير نفطية 

 أسماء الدول  م
عدد الشهادات 

 2022مايو 
قيمة الصادرات 

 2022مايو 

عدد 
الشهادات 
يونيو 
2022 

قيمة الصادرات 
 2022يونيو 

نسبة التغيير 
لعدد 
 الشهدات

نسبة التغيير 
لقيمة 
 الصادرات

 %4 %22 19,242,746 2016 18,454,033 1653 دول مجلس التعاون الخليجي 1

 %73- %30 5,305,770 404 19,503,205 311 دول العربية األسالمية 2

 %56 %14 2,208,934 16 1,413,137 14 دول القارة األوروبية 3

 %22 %0 73,714 4 60,553 4 دول القارة األفريقية  4

 %5 %25 96,555 5 92,103 4 دول القارتين االسيوية وأستراليا 5

 %6- %33- 34,030 2 36,291 3 دول القارتين االمريكيتين 6

 %32- %23 26961749 2447 39559322 1989 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

19,242,746

5,305,770

2,208,934
73,71496,55534,030

18,454,033
19,503,205

1,413,137
60,55392,10336,291

دول القارتين االسيوية دول القارة األفريقية دول القارة األوروبيةدول العربية األسالميةدول مجلس التعاون الخليجي
وأستراليا

دول القارتين االمريكيتين

2022قيمة الصادرات يونيو 2022الل شهر يونيو م شر قيمة الصادرات خ

2022قيمة الصادرات مايو 
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 - :والدولية الداخليةالمعارض 

 .2022 مايومقارنة بشهر  2022يونيوخالل شهر  المقامة والخارجية الداخليةأعداد المعارض 

 قسم المعارض  

 نسبة التغيير 2022عدد المعامالت  يونيو  2022المعامالت  مايو عدد  نوع المعاملة  ل

 %0 11 11 إصدار رخصة معرض تجار  م قت داخل دولة الكويت  1

 %0 0 0 إلغاء رخصة معرض تجار  م قت دخل دولة الكويت  2

 %0 0 0 بدل فاقد لترخيص معرض تجار  م قت داخل دولة الكويت  3

 %0 11 11 اإلجمالي 
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بدل فاقد لترخيص معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت إلغاء رخصة معرض تجاري مؤقت دخل دولة الكويت إصدار رخصة معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت 

2022الل شهر يونيو م شر المعامالت خ
2022عدد المعامالت  يونيو 

2022عدد المعامالت  مايو 
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 التموينإدارة 

بنسهههبة تقدر  وع الدعمممج رتفعمليون د.ك وبذلك يكون قد ا 27للعديد من المواد يقدر  دعما   2022 يونيوقدمت الوزارة خالل شههههر      
 14.حيث حظيت مجموعة المواد األساسية التي تصرف عن طريق البطاقة التموينية لهذا الشهر يقدر بحوالي  الماضي الشهر% عن 28

بنسهههههههبة  ارتفعد.ك و  مليون 1، وبلغ دعم الحليب و مغذيات األطفال حوالي  2022 مايو% عن شههههههههر 70بنسهههههههبة  وارتفعمليون د.ك 
 .5/2022 % عن شهر5انخفاض بنسبة مليون  13 بحوالي قيمة المواد اإلنشائية ما يقدر كما بلغت % عن الشهر السابق ،173

 المواد المدعومة ل 
الدعم المنصرف 

 2022لشهر مايو 

الدعم المنصرف 

 2022يونيو  لشهر

نسبة 

 التغيير 

 %70 13973782 8197320 المواد الغذائية األساسية   1

 %173 1150386 421043 الحليب و مغذيات األطفال  2

 %5- 11930399 12592968 المواد اإلنشائية  3

 %28 27054567 21211330 اإلجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 النوع  ل
البطاقات التموينية 

 2022شهر مايو 

البطاقات التموينية 

 2022شهر يونيو 

نسبة 

 التغيير

األفراد المستفدين 

 2022شهر مايو 

األفراد المستفدين 

 2022شهر يونيو 

نسبة 

 التغيير

 %52 13563 8939 %62 687 423 إصدار / إضافة 1

 %42 396 278 %19 1145 963 تجديد / تحديث  2

 %45 3581 2466 %3- 34 35 إلغاء / حذف 3

 %0 2171638 2162244 %0 250670 250031 التراكمي  4

 ( من جدول البطاقات التموينية والمستفيدين يشمل الفرع الرئيسي فقط وال يتم تزيدنا ببيانات باقي الفروع 3-2-1* البند )

 

423687

8939

13563

9631145
278396 3534

2466
3581

2022األفراد المستفدين شهر يونيو 2022األفراد المستفدين شهر مايو 2022البطاقات التموينية شهر يونيو 2022البطاقات التموينية شهر مايو 

المؤشر الشهري لالعداد البطاقات التموينية والمستفيدين

إضافة/ إصدار  تحديث / تجديد  حذف/ إلغاء 

13973782

1150386

11930399

8197320

421043

12592968

المواد الغذائية األساسية   الحليب و مغذيات األطفال  المواد اإلنشائية 

2022الدعم المنصرف لشهريونيو 2022لشهر مايودعم المنصرف الم شر الشهر  لل 2022الدعم المنصرف لشهر مايو 
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 2022يونيوأبرز القرارات الصادرة خالل شهر 

 القرارات الوزارية:

  بشأ  منع تصدير سكراب الحديد. 9/6/2022الم رخ في  2022( لسنة 68قرار وزار  رقم ) •

 بشددأ  ادراج أنواع جديد  من حليب األطفال  19/6/2022الم رخ في  2022( لسددنة 72قرار وزار  رقم ) •

 و مغذياته بالبطاقه التموينيه المدعومه.

 بشدددددأ  تسدددددعير حليب األطفال في البطاقه  19/6/2022الم رخ في  2022( لسدددددنة 73قرار وزار  رقم ) •

 التموينيه المدعومه.

 بشددددأ  خطر اسددددتيراد وتصددددنيع أو بيع أو  30/6/2022الم رخ في  2022( لسددددنة 76قرار وزار  رقم ) •

 تركيب أنواع أنظمة العوادل الرياضيه المعدله و ملحقاتها.

 بشددددددأ  ادراج أنواع جديد  من ماد  حليب  30/6/2022الم رخ في  2022( لسددددددنة 77قرار وزار  رقم ) •

 األطفال و مغذياته.

 :االداريه القرارات

 بشددددددأ  حظر اسددددددتيراد أنواع لحول الطيور من  2/6/2022الم رخ في  2022( لسددددددنة 978قرار ادار  رقم ) •

 جمهورية فرنسا.

 بشددأ  رفع الحظر عن اسددتيراد جميع أنواع لحول  2/6/2022الم رخ في  2022( لسددنة 979) قرار ادار  رقم •

 الطيور بكافة أنواعها و مشتقاتها وبيض المائد  من جمهورية رومانيا.
 بشددأ  رفع الحظر عن اسددتيراد جميع أنواع لحول  2/6/2022الم رخ في  2022( لسددنة 981قرار ادار  رقم ) •

 الطيور بكافة أنواعها و مشتقاتها وبيض المائد  من جمهورية البرتغال.
 بشددددددأ  حظر اسددددددتيراد أنواع لحول الطيور من  2/6/2022الم رخ في  2022( لسددددددنة 982قرار ادار  رقم ) •

 جمهورية المكسيك.
 بشددددددأ  حظر اسددددددتيراد أنواع لحول الطيور من  2/6/2022الم رخ في  2022( لسددددددنة 983قرار ادار  رقم ) •

 جمهورية الغابو .
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 بشأ  رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحول  8/6/2022الم رخ في  2022( لسنة 1113قرار ادار  رقم ) •

 الواليات المتحد  األمريكيه.ب Kentuckyالطيور بكافة أنواعها و مشتقاتها وبيض المائد  من والية 

بشدددأ  حظر اسدددتيراد أنواع لحول الطيور من   16/6/2022الم رخ في  2022( لسدددنة 1114قرار ادار  رقم ) •

 الواليات المتحد  األمريكيه.

 بشأ  حظر استيراد أنواع لحول المجترات من  16/6/2022الم رخ في  2022( لسنة 1115قرار ادار  رقم ) •

 جمهورية بوروند .

بشدددأ  حظر اسدددتيراد أنواع لحول الطيور من   16/6/2022الم رخ في  2022( لسدددنة 1116قرار ادار  رقم ) •

 جمهورية غينيا.

 بشددددأ  رفع الحظر عن اسددددتيراد جميع أنواع  16/6/2022الم رخ في  2022( لسددددنة 1117قرار ادار  رقم )

 لحول الطيور بكافة أنواعها و مشتقاتها وبيض المائد  من مملكة أسبانيا.
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 الخاتمة 

إدارات أغلددب عددن الممكنددة  البيانددات واإلحصددائياتهددذ  هددي نهايددة تقريرنددا الددذ  حرصددنا فيدده علددى تقددديم كافددة 

 البيانيدددة وأظهرندددا بهدددا أهدددم الم شدددرات وتوضددديحها بالرسدددول  دورهدددا نمدددو بالشدددكل الدددذ  يثبدددت مددددى الدددوزارة 

قدددددمنا تحليلنددددا االحصددددائي للم شددددرات الشددددهرية وأرفقنددددا لكددددم الحلددددول للمسدددداهمة فددددي تسددددهيل اتخددددا  أهددددم و

لمددد ثرة فدددي تنميدددة وتطدددوير الدددوزارة  ندددا وفقندددا فدددي هدددذا التقريدددر بإظهدددار أهدددم الجواندددب انتمندددى أن القدددرارات 

 وهللا ولي التوفي . التقرير إعجابكمهذا ينال أرجوا أ  

 


