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 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : الشركات المساامة .1
مساااامة  ةلشاارك ةرخصاا( 2)الااواارة عاادد منحاات 
مكتااإل إلدارة جعمااال :والتاات تعماال  اات مجااالمرفلااة 
 ااارع رخاااص أل( 1) عاااددجصااادرت كااايل   .الشاااركة

النظااارات  :مرفلااة  اات مجااالالمساااامة ال اتشااركال
 .مطعم و  الصير ةل  الطأية والشمسية

  
 
 

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا أالنسااااأة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة  رااااد 

          ت عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات غ دجماااااااااالألااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 127)  سااااية الصااااادرةالرئي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (179)الشاااااااهر منهاااااااا 
 للشاركات تأاـامنية رخاص( 2)ل مسؤولية محادودة

ل  ات حاي  ألاغ لشركات توصية أسايطة رخص( 2)و
ل رخصاااة( 124)دجمااالت ج اارع الشاااركات الصااادرة 

.2012 لياااااااااااااويو رشاااااااااااااه خاااااااااااااالل ويلااااااااااااا 

 

 

 2012 ليويو شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2015 ليويو مرارنة أشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2015 ليويو 2012 ليويو 2015يوليو  2012 يوليو

 107 112 119 179 يات مسؤولية محدودة

 19 17 10 2 تأامنية

 10 9 10 2 توصية أسيطة

 112 124 119 127 اإلجمالت
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 

 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حساإل الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
ألاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااات 

 اات  اً خيصااتر (224)وا رات الااواارة علاا  دصاداراا 
 اات  خيصرتاا (12)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 

 رادري أتصااعد ملحاوظ لاالصالحات لألعمال الحر ياة
مرارنة ما  نفاس الشاهر ما  ويل  أال% 71 أحوالت
المها  اإلستشاارية  ات  خيصاتار( 1)لالماأتالعام 

% 50أحاااوالت  يرااادرملحاااوظ  أارتفااااعل والحر ياااة 
. نة م  نفاس الشاهر ما  العاام الماأاتويل  أالمرار

ويلاا   لاألثاااث واألجهاااة اات قطاااع  خيصاااً تر( 12)
 ليااويومرارنااة أشااهر  %20أحااوالت يراادر   أإرتفاااع
خااادمات األعماااال  ااات قطااااع اخيص تااار (2).2015

 حاااوالتأيرااادر  ملحاااوظ ضنخفااااأإويلااا   لالتجارياااة 
 .تـعام الماأااـرنااة أاانفس الشااهر ماا  الاامرا% 20
 لخادمات األعماال الحر ياة ت قطااع  اخيصتر( 10)

ويلاا  % 57أحااوالت  يراادر ملحااوظويلاا  أانخفاااض 
( 4)لم الماأاات أالمرارنااة ماا  نفااس الشااهر ماا  العااا

لاااا  ويل المعاااادات واألليااااات اااات قطاااااع تااااراخيص 
ماا  مرارنااة % 50يراادر أحااوالت  ملحااوظأانخفاااض 

 نفس الشهر م  العام الماأـت
 

 :حجم التراخيص الصادرة حسإل األنشطة.  2
  ــاااـخاااالل الشاااهر دل اً ترخيصااا( 224)تااام تصاااني  الاااـ  

أجانااإل  لتافـصنيااـت (2) تـدة ألغااـعدياا اقتصاااديةجنشااطة 
 .عير تصنيفها لأآلة حجمها وكثرتهاطة جخرى تجنش

 
 

 أنساأة ترادر (تجاارة عاماة)لنشاط حظاً كانت جأرااا  
نشااط مطعام  يليا  .م  جملة التاراخيص %7حوالت أ

ما يليه .م  جملة التراخيص% 2أنسأة تردر أحوالت 
صاااالو  ل أرالاااةل مطعااام ومرهااا ) كااال مااا  تاااراخيص

أنساأة  (ولاةاساتيراد وتصادير أالعمل لتجميل السايدات
وأاااااقت التااااراخيص .لكاااال ماااانهم %4تراااادر أحااااوالت 

ألنشااطة جخاارى تعااير تصاانيفها ألغاات نسااأتها حااوالت 
 .م  دجمالت التراخيص% 71

 

حجم التراخيص الصادرة حساإل التوايا  .  1
 :(المحا ظات)الجغرا ت 

 
المركااا األول حيااث ألغاات  حااولتتأااوجت محا ظااة     

 %.22ت نسأة ما حصدت م  جملة التاراخيص حاوال
المركااا الثااانت  حيااث حصاادت العاصاامةة تليهااا محا ظاا

. ماا  دجمااالت التااراخيص %27أنسااأة تراادر أحااوالت 
أنساأة قادرت  األحماديوأالمركا الثالث تأتت محا ظاة 

وياأتت أاالمركا  .م  جملاة التاراخيص% 20حوالت أ
 ات % 4أنسأة تردر أحولت  الفروانيةالراأ  محا ظة 

لمركا الخاامس  أنساأة حي  تأتت محا ظة الجهراء أاا
         . مااااااا  جملاااااااة التاااااااراخيص% 2ترااااااادر أحاااااااوالت 

.2012ليااااااااااااااويوويلاااااااااااااا  خااااااااااااااالل شااااااااااااااهر 
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حسإل الرطاعات 
 2015 ليويو مرارنة أشهر 2012ليويو خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2012 ليويو  2015 ليويو  )%(التغير    

 19 42 50 الوجأات الغيائية 1

 11 2 9 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 (21) 40 11 المنسوجات والكماليات 1

 20 10 12 األثاث واألجهاة 4

 (17) 2 5 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالواام اللاألم  والسالمة و 2  - 1 (100) 

 (50) 2 4 المعدات واآلليات 7

 (21) 14 11 مواد ومعدات الأناء 2

 (12) 25 21 المراوالت 9

 (20) 10 2 خدمات األعمال التجارية 10

 5 22 29 التسويق والصير ة والفنادق 11

 50 2 1  المه  االستشارية  12

 (57) 21 10 خدمات األعمال الحر ية  11

 71 7 12 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 (12) 50 41 الحر  الأسيطة 15

 (14) 112 224 اإلجمالت
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألام
 2012 يوليو األنشطة خالل شهر 

)%( النسأة العدد النشاط م  

 2 12 مطعم 1

 4 11 مطعم ومره  4

 4 11 أرالة 3

 7 21 تجارة عامة 4

 4 11 صالو  لتجميل السيدات 5

 4 11 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 6

اخريجنشطة  7  201 71 

 100 224 اإلجمالت
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 جعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسإل الرطاعات
2012 ليوهر يووالمحا ظات خالل ش قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالت الجهراء األحمدي الفروانية حولت العاصمة 

 50 4 12 2 10 12 الوجأات الغيائية  1

 9 1 2 - 4 2 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 11 - 7 10 2 2 المنسوجات والكماليات 1

 12 2 1 4 1 - األثاث واألجهاة 4

 5 - 1 1 1 - اإلعالم والتسلية 5

طأيةالواام اللاألم  والسالمة و 2  - - - - - - 

 4 - 2 - - 2 المعدات واآلليات 7

 11 - 1 1 1 2 مواد ومعدات الأناء 2

 21 - 1 5 9 4 المراوالت 9

 2 1 1 1 - 1 خدمات األعمال التجارية 10

 29 4 7 11 21 22 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمه   12  2 - - - 1 1 

 10 - - 4 1 1 خدمات االعمال الحر ية 11

 12 - - 1 1 10 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 41 5 10 2 14 2 الحر  الأسيطة 15

2012 ليويو اإلجمالت( 1)   72 79 52 57 12 224 

2015 ليويوت اإلجمال (2)   112 71 21 44 40 112 

 (14) (55) 10 (17) 2 (10) (%)نسأة التغير             
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مواعاة علا  الادول العرأياة وأرياة   .ملياو  د 15 حاوالت 2012 يولياو ألغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
أرياة  نساأة وألغت ل%75 تردر حوالت  محررة نسأة .د مليو  11 حوالت حيث كا  نصيإل الصادرات للدول العرأية العالملدول 

لصاادرات  %2حاوالت أرادر ي ارتفااع يالحاظ حادوثو.  .د ملياو  4أماا يراارإل ترادر  محررة صادرات % 25دول العالم حوالت 
 الشاهرلصاادرات  ارتفااعأالنسأة للمرارنة أنفس الشهر ما  العاام الماأات  راد حادث و لأة لصادرات الشهر الماأتالشهر أالنس

 .%2حوالت أ يردر
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: ثانيا                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: جوال
 :األخرى                                                            :العرأية

 

جما أالنسأة دل  الصادرات لدول العالم األخرى  رد احتلات 
مردمة دول العاالم المصادر دليهاا حياث ألغات قيماة  ديطاليا

  أنساااأة ترااادر حاااوالت .د ملياااو  1 حاااوالت صاااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاارى ماا  دجمااالت% 19

حااوالت المرتأااة الثانيااة أصااادرات تراادر أ اولنااداواحتلاات 
ماا  دجمااالت % 20أنسااأة تراادر أحااوالت   .جلاا  د 750

المرتأااة  ألجيكااا احتلاات يمااا  .الصااادرات دلاا  دول العااالم
  .د جلا  217حاوالت ألغت جملاة صاادراتها حيث ثالثةال

دجمااالت الصااادرات دلاا   ماا % 17حااوالت أأنسااأة تراادر 
ل العاالم األخارى خاالل وجما أرياة صاادرات دو .دول العالم

اليونا ل أولندال  ايا الشهر  رد كانت مواعة عل  كل م 
 رنسال كينيال جلمانيال غينيال أاكستا ل جسأانيال أريطانياال 

 .تركيال استراليال تناانيال وسلو ينيا
 
لصاااادرات أرياااة دول واأااا   نخفااااضا ويالحاااظ حااادوث 

 ماأاتالللشاهر العالم األخرى خاالل اايا الشاهر أالنساأة 
 انخفاااض ملحااوظ حاادثمااا ك ل%42 حااوالت أنسااأة تراادر

لصادرات الشاهر لأرياة الادول األخارى أالنساأة لصاادرات 
 .%51حاااوالت أ يرااادر نفااس الشاااهر ماا  العاااام الماأاات

أااولت  :الشااهر ياوكاناات جااام المااواد المصاادرة خااالل ااا
لااادائ  األكياااد وايااات ساااأيرتل منتجاااات كيماوياااةل لدثيلي 

 .ديروسولومنتجات ومييإل الكيديل 
 

تراادر الاادول محررااة صااادرات  مردمااة اااي  العااراقاحتلاات 
مااا   %79 ترااادر حاااوالت  أنساااأة .دملياااو   9 أحاااوالت

تليهااا الصااادرات  .ول العرأيااةدجمااالت الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %10 حااااوالتمحررااااة  رد األ دلاااا 

 تأاةالمر  تا متليه . .د مليو  1أحوالت تردر  هاتصادرا
% 1نساااأة ترااادر أحاااوالت حياااث حررااات  لأناااا  ةالثالثااا

و اات المرتأااة  . .د جلاا  121أحااوالت تراادر  أصااادرات
جلا   279حياث ألغات صاادراتها حاوالت  لمغرإلاالراأعة 

جما أرية صادرات الدول %. 2.5  أنسأة تردر أحوالت .د
 راد كانات مواعاة علا   2012 يوليو العرأية خالل شهر

ائاااارل الجا لالسااااودا ل تااااونس الاااايم لمصاااارل  كاااال ماااا 
  .و لسطي 

 
دول لللصادرات ايا الشهر  ارتفاع ملحوظويالحظ حدوث 

حاوالت أيرادر العرأية أالنساأة لصاادرات الشاهر الماأات 
الشاهر للادول لصاادرات  ملحوظارتفاع حدث  ماك ل21%

مرارناااة أصاااادرات  %22حاااوالت أنساااأة ترااادر أ العرأياااة
حيااث كاناات جااام المااواد  .الماأااتنفااس الشااهر ماا  العااام 

جكياااس  :العرأيااة خااالل ااايا الشااهرول درة دلاا  الاادالمصاا
ل ورقياااةل جصاااوا  وجلياااا  اجاجياااةل عأاااوات أالساااتيكية

حأيأااات أالساتيكيةل صااودا كاويااة قشااورل  منتجاات جلأااا ل
ماااااواد أالساااااتيكيةل          أاااااولت أاااااروألي ل ماااااواد عاالاااااةل

                       لايااااااااااوت ل وصااااااااااالتلأااااااااااولت دثيلااااااااااي كاااااااااايسل 
.وحلوياااااااااااات لتاااااااااااو ت ل ايااااااااااادروكلوريحاااااااااااامض 
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 الكويتية المنشأ 2012 يوليو صادرات شهر
 2015يوليو و 2012 نيويومرارنة أشهري 

      .قرإل جل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2012 يوليو  
 قيمة صادرات

2012 ويوني  
 قيمة صادرات

2015 يوليو  

 5290 2909 11092 الدول العرأية 1

 7212 2742 1270 أرية دول العالم 2

 11702 11255 14722 جملة الصادرات

100=  2012الرقم الرياست لعام   100 92 91 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 9 

 
 
 
 
 

 الكويتية المنشأ مرارنة 2012 يوليو صادرات شهر
لمجموعة الدول العرأية  2015 ويوليو 2012 يونيو أشهر  

  .قرإل جل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2012 يوليو  
 قيمة صادرات

2012 يونيو  
 قيمة الصادرات

2015 يوليو  

 251 251 257 مصر 1

 - 24 224 اليم  2

 17 - - سوريا 1

 792 242 121 لأنا  4

 212 12 279 المغرإل 5

 127 174 117 تونس 2

 919 1172 1107 األرد  7

 2452 1222 2714 العراق 2

 115 90 12 السودا  9

 202 927 11 الجاائر 10

 227 77 2  لسطي  11

اإلجمالت              11092 2909 5290 

100=  2012الرقم الرياست لعام   100 22 51 
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 لصادرات الكويتية المنشأقيمة ا    
2012 يوليو رهلدول العالم األخرى خالل ش  

)%(النسأة   .الريمة ألقرإل جل  د الدول المصدر دليها م  

 - 12 اليونا  1

 1 11 أولندا 2

 2 215  رنسا 1

 20 750 اولندا 4

 - 12 كينيا 5

 1 42 جلمانيا 2

 - 1 غينيا 7

 17 217 ألجيكا 2

 19 1445 ديطاليا 9

 1 20 أاكستا  10

 5 171 جسأانيا 11

 - 4 أريطانيا 12

 2 221 تركيا 11

-  2 استراليا 14

-  2 تناانيا 15

 1 25 سلو ينيا 12

 اإلجمالت
(2012 يوليو)   

1270 100 

 اإلجمالت للشهر الساأق م  نفـس العام
(2012 يونيو ) 

2742 - 

 اإلجمالت لنفس الشهر م  العام الساأق 
(2015 يوليو)  

7212 - 
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 2012 يوليو خالل شهر حسإل جام المنتجات شهادات المنشأ الصادرة للدول العرأية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 122272 عأوات أالستيكية –جصوا  وجليا  اجاجية   -جكياس ورقية  29 لأنا  1

 257222 مواد أالستيكية – أولت أروألي  –مواد عاالة  19 مصر 2

 272722 أولت دثيلي   10 المغرإل 1

 1102900 وصالت -أولت دثيلي   –حأيأات أالستيكية  192 األرد  4

 112995 كيس -أولت دثيلي   –حأيأات أالستيكية  2 تونس 5

 2711792 حامض ايدروكلوري  –ايوت  –منتجات جلأا   172 العراق 2

كيس -أولت دثيلي   –حأيأات أالستيكية  1 الجاائر 7  12922 

 224101 جصوا  وجليا  اجاجية 20 اليم  2

 15227 تو ت -صودا كاوية قشور  2 السودا  9

 2221 حلويات 2  لسطي  10

 11095750  457 اإلجمالت
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   2012 يوليوخالل شهر حسإل جام المنتجات  شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخرى
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

جام المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 220990 أولت دثيلي  11 تركيا 1

 1445222 أولت دثيلي  2 ديطاليا 2

 214555 أولت دثيلي  1  رنسا 1

 171121 أولت دثيلي  2 جسأانيا 4

 749912 أولت دثيلي  1 اولندا 5

 217111 أولت دثيلي  2 ألجيكا 2

 42472 أولت دثيلي  2 جلمانيا 7

 12729 أولت دثيلي  1 أولندا 2

 12170 أولت دثيلي  1 ا اليون 9

 24592 لدائ  األكيد ومييإل الكيدي 1 سلو ينيا 10

 4024 أولت دثيلي  1 أريطانيا 11

 12110 أولت دثيلي  2 كينيا 12

 2224 أولت دثيلي  1 غينيا 11

 19522 منتجات كيماوية 1 أاكستا  14

 7940 وايت سأيرت 1 جستراليا 15

ديروسولمنتجات  1 تناانيا 12  2250 

 
 اإلجمالت
 

41 
 

1270022 
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 250مااا التااراخيص التاات تاام تجديااداا  كااا  عاادداا ج
 اً خيصااتر 729ويلاا  مراأاال  الشااهرلخااالل  اً خيصااتر

  نخفااضويلا  أا الماأتل العام م  يوليو خالل شهر
وقاااد وا رااات الاااواارة علااا   .%15يرااادر أحاااوالت 

 ماااايو خاااالل شاااهرة ؤقتااام خيصاتااار 227 رداـدصااا
% 112 حاوالتأقادر  تصاعد ملحوظأ ويل  ل2012

 .الماأتمرارنة م  نفس الشهر م  العام 
 

 
 
 

 اات جعااداد تااراخيص  اً رتفاعااا 2012 ليااويو شااهد شااهر
 (الجديااااادةل المجاااااددةل المؤقتاااااة)االساااااتيراد الصاااااادرة 

 ل2012 يونيو مرارنة أما صدر خالل شهر %14أنسأة 
 كمااا .خيصاااً تر 1594التااراخيص وقااد ألغاات جملااة اااي  

 االسااتيرادلتااراخيص  %22 حااوالتأيراادر  ارتفاااعحاادث 
وكاا   .الماأاتعما سأق دصدار  لنفس الشهر م  العاام 

أنسااأة  اً خيصااتر 727ماة العا االسااتيرادنصايإل تااراخيص 
 كاا   المؤقت االستيرادجما تراخيص  ل%42 تتردر حوال
كمااااا ألغاااات جعااااداد تااااراخيص  .خيصاتاااار 227عاااادداا 
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 117 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 لتـااـاأـمـال يوليااو اللــااخ اً صـرخيااـت 122 لـ  مراأااـويلاا
.%9والت رااااااااااااااااااااااادر أحاااااااااااااااااااااااي أإنخفااااااااااااااااااااااااض

 

 
 2012 ليويوتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2015 ليويو أالمرارنة م  شهر

 )%(التغير  2015 ليويو  2012 ليويو الأيا  م

 109 122 499 أأاعة 1

 - - - مالأس عسكرية 2

 152 14 27 (سنوية)مواد كيماوية  1

 11 1 4 خصلأو 4

 - 2 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 (100) 1 - جمعيات 2

 - - - شركة شيفرو  العرأية 7

- - -  شركة الايوت العرأية 8

 29 124 217 ياراتس 9

 112 348 827 اإلجمالت 
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ليويو شهرالعامة الصادرة خالل  االستيراد تراخيص  

 ونسأتها دلي  2015 ليويومرارنة م  شهر  2012

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار ج راد

2012 ليويو  12 151 191 

2015 يوليو  45 197 242 

%التغير   (12) (22) (21) 

م.م.شركات ي  

2012 يوليو  22 411 479 

2015 يويول  29 441 510 

%التغير   (1) (7) (2) 

 شركات تأامنية

2012 يوليو  1 21 24 

2015 يوليو  7 52 21 

%التغير   (57) (21) (22) 

   شركات توصية أسيطة

2012 يوليو  2 25 11 

2015 يوليو  4 15 19 

%التغير   50 (29) (21) 

 شركات مساامة

2012 يوليو  2 40 42 

2015 يوليو  1 40 41 

%التغير   (11) - (2) 

 اإلجمالت

2012 يوليو  117 250 727 

2015 يوليو  122 729 297 

%التغير   (9) (15) (14) 
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أحاوالت يرادر للعدياد ما  الماواد  قدمت الاواارة دعمااً     
تم صار    ل .د( 12122912) كويتيا دينارا مليو  12

 أنساأة دعما  رتفا اكو  قد وأيل  ي ل2012 يونيوخالل 
  . الشهر الساأق عليع   %17 والتحأ تقدر
 

حظياات مجموعااة المااواد األساسااية التاات تصاار  عاا      
يراادر طريااق الأطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 

ماااا  % 50 ونسااااأتها حااااوالتل  .مليااااو  د 9 أحااااوالت
 .دجمالت الدعم المشار دلي  آنفا

 
حليإل جرا أشاورل سكرل  وتشمل اي  المجموعة عل     

ل الاادجا و طماااطملالمعجااو  اياات نأاااتتل  أااودرة عاااديل
 تقااادر ملموساااة أنساااأةدعمهاااا  ارتفااا  نااا  قااادجويالحاااظ 

 .الماأت مايو مرارنة أشهر% 11حوالت أ
 

أاااي  دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااا  ديا     
ماا  دجمااالت % 1 تراادر حااوالت أنسااأة وحليااإل األطفااال

حاوالت  مطااح  الادقيق دعم لشاركةالا جملاةصال تالدعم ل
 .2012يونيو  م  دجمالت الدعم المنصر  خالل% 51
 

ايا وقد تم صر  قيمة دعم المواد الساأرة دل  شركة     
تهاا والتات قادرت جمل لمطاح  الادقيق والمخااأا الكويتياة

 الريماااة السااااأرة رتفعاااتا ل .ملياااو  د 9أماااا ياياااد عااا  
 ات الشاهر   ر عا  ماا تام صا% 25 حوالتأتردر  نسأةأ

 .الماأت
 

 ل .جلااا  د 779حاااوالت ألغااات قيماااة دعااام اإلسااامنت    
ويالحااظ . ماا  دجمااالت الاادعم% 4قاادرت أحااوالت أنسااأة 
حاوالت ألاغ  الماأاتدعما  عا  الشاهر ل نخفااضا حدوث
15%. 
 

حااوالت ألااغ دعاام الطاااأوق الجيااري خااالل ااايا الشااهر   
م  دجمالت أنسأة أئيلة تكاد ال تيكر  ل .د جل  2200

لدعم  ع  الشاهر  انخفاضويالحظ حدوث  .دعم الشهر
 %.14الماأت ألغ حوالت 

 
ألااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااواارة خااالل الشااهر    

 ل وااااو يمثااال نساااأة ترااادر حاااوالت .د ملياااو  1حاااوالت 
 تصااعد ملحااوظويالحااظ حادوث . ما  دعام الشاهر% 12

 .مرارنة م  الشهر الماأت% 107 أحوالتتردر نسأت  
 
غ دعاام الطاااأوق األأاايض العاااال خااالل ااايا الشااهر ألااو   

ماا   %1قاادرت حااوالت وأنسااأة  ل .د  جلاا 471 حااوالت
يرااادر انخفااااض ويالحاااظ حااادوث  .دجماااالت دعااام الشاااهر

 .الماأت مرارنة أالشهر %24حوالت أ
 

نساأت  ل وكانات  .د ملياو  1ألغ دعم التكيي  حوالت    
 انخفااضويالحاظ حادوث . م  دجمالت الدعم% 2حوالت 
 .مرارنة أالشهر الماأت% 17أحوالت  يردر
  خاااالل .ملياااو  د 2وألاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالت     

ما  دجماالت % 11الشهر الحالتل أنساأة قادرت أحاوالت 
دعم  أنساأة قادرت  انخفضوأيل  يكو  قد  .دعم الشهر
 .ع  الشهر الماأت% 12أحوالت 

 
 حاوالتجما أالنسأة للطااأوق اإلسامنتت  راد ألاغ دعما     

ماا  دجمااالت % 1 ل أنسااأة قاادرت أحااوالت .د  لااج 221
% 10يرادر أحاوالت  ارتفااعويالحظ حدوث  .دعم الشهر

 .مرارنة أالشهر الماأت
 

 ل أنساأة .جل  د 11 حوالتوألغ دعم األطرم الصحية    
ماا  دجمااالت الاادعم لهاايا % 0.2قاادرت أحااوالت طفيفااة 
% 11يراادر أحااوالت انخفاااض ويالحااظ حاادوث  .الشااهر
 .أالشهر الماأت مرارنة

 
لا  ج 49جما دعم األسال  الكهرأائية  راد ألاغ حاوالت    
ماا  دجمااالت دعاام % 0.1 ل وقاادرت نسااأت  أحااوالت .د

يراادر أحااوالت ارتفاااع  ويالحااظ حاادوث .الشااهر الحااالت
 .مرارنة أالشهر الماأت% 12
 

جلاا   42وألااغ دعاام الساايرامي  والأورسااال  حااوالت    
مااا  دجماااالت دعااام  %0.1  ل أنساااأة ترااادر أحاااوالت.د

يرادر أحاوالت انخفااض ملماوس ويالحظ حادوث . الشهر
 .مرارنة أالشهر الماأت% 11
 

 ل .د جلاا  250ألااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالت    
 .ماا  دجمااالت دعاام الشااهر% 1أنسااأة قاادرت أحااوالت 

% 19 قاادرت نسااأت  أحااوالتنخفاااض اويالحااظ حاادوث 
 .مرارنة أالشهر الماأت

  
كيس جسمنت دلا   جل  112حوالت   ايا وقد تم صر   

ط  م  الحدياد دلا   7145أاإلأا ة دل   .يدجً مستف 227
عاااال الأاايض األطاااأوق الكمااا تاام صاار   لاً مسااتفيد 202
 119وصار  الطااأوق الجياري دلا   لاً مستفيد 202دل  

 201 ل وتااام صاااار  الطااااأوق اإلسااامنتت دلاااا اً مساااتفيد
 201ل وصااااار  الخرساااااانة الجااااااااة دلااااا  دي مساااااتفي

 يونيااو وكااا  صاار  اااي  المااواد خااالل شااهرل اً سااتفيدم
2012. 

 
جمااا عاادد المسااتفيدي  ماا  التكيياا  المركاااي  رااد ألااغ    

ل وألاااغ عااادد المساااتفيدي  مااا  األطرااام دي مساااتفي 105
ل جمااااااا أالنسااااااأة للساااااايرامي  ي دمسااااااتفي 2الصااااااحية 

 2ول دي فيمسااات 2والأورساااال   عااادد المساااتفيدي  ألاااغ 
 يونياااو خااااللءل ويلااا  مااا  جساااال  الكهرأاااادي  مساااتفي
2012. 

  

*الدعم -4  
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 2012 يونيو رـــشهمأالغ الدعم المنصر ة خالل 

التعأئةوجالانة  المادة  
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:شركة مطاح  الدقيق والمخاأا الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   
أشاور جرا  4997158 650 15919900 كيلو جرام  

 173866 200 1972000 كيلو جرام سكر
 - - - كيلو جرام عدس

علأة 2كرتو  عأوة  حليإل أودرة عادي  151200 192 2187888 
علأة 2كرتو  عأوة  ايت نأاتت  127595 350 859762 

 141459 519 142111/400 كرتو  معجو  الطماطم
 774606 668 2937053/490 كيلو جرام الدجا  

جمالت دعم المواد األساسيةد  - - 579 9134741 

:مغييات وحليإل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 32919 250 1750 غ24x400كرتو  عأوة   

QI 2-سيميال  جد انس  - - - لل 

QI 1- لل  سيميال  غي - - - 
جولد 22حليإل دس -4  28085 - 932 لل 

حليإل أروميل  -5  9703 212 322 لل 
(1) نا  -2  18034 560 1200 لل 

(2)نا   -7  15028 800 1000 لل 
غي  ألص  -2  - - - لل 
(1)نا   -9  22362 074 2000 لل 

أروجرس جولد  -10  34556 903 1302 لل 
(1)دأتاميل  -11  12406 080 1200 لل  

(2)دأتاميل  -12  12065 760 1600 لل 
(1)أيأيال   -11  5885 820 450 لل 

(2)  أيأيال -14  7623 460 650 لل 
أيدياشور -15  37811 917 1157 لل 

(1)توتال كمفورت  -12  - - - لل 

(2)توتال كمفورت  -  - - - لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  - - - لل 

 236482 836 - - دجمالت دعم حليإل ومغييات األطفال

دجمالت الدعم المنصر  لشركة مطاح  الدقيق 
 والمخاأا الكويتية

- - 415 9371224 

:شركة دسمنت الكويت( 2  
اسمنت اسود للمستفيدي  م  الرروض العرارية*  

كجم 50كيس انة   811416 360 778959 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
طاأوق جيري للمستفيدي  م  الرروض العرارية*   

 8626 558 4313/279 طـاأـوقـــة

:يتيةشركة مطاح  الدقيق والمخاأا الكو( 4  
 الحديد* 
 الطاأوق األأيض العاال* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطاأوق اإلسمنتت* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهرأائية* 
 السيرامي  والأورسال * 
 التكسية الخارجية* 

 ط 
 متر مكعإل

- 
 متر مكعإل
 طـاأـوقـــة

- 
- 
- 
- 

26403 
27040 

مستفيد  213 
119200 

4624000 
مستفيد  31 
مستفيد  29 
مستفيد  22   
مستفيد  312 

200 
- 

250 
- 

600 
- 
- 
- 
- 

3264006 
473200 
1115378 
2353008 
621465 
32550 
48720 
46200 

249600 

 18362938 983 - - 2012يونيو  دجمالت الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .لشهر الساأقنظرا لتأخر احصائيات الدعم م  قأل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم ددرا  احصائيات ا*
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 مأالغ الدعم المنصر ة حسإل المجموعات الرئيسية
 2015 يونيومرارنة أشهر  2012 يونيوخالل شهر 

              .الريمة ألقرإل جل  د
2012 يونيو الأيا  2015 يونيو   )%(التغير  

 (19) 11220 9115 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليإلال  212 221 (17) 

اإلنشائية الموادا  * 2992 2029 12 

 (2) 19592 12121 دجمالت الدعم المنصر 

 ل الطاأوق اإلسمنتتنةل الخرساالعاالل التكيي ل  الطاأوق األأيض لالجيري الطاأوقل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطرم الصحيةل األسال  الكهرأائيةل والسيرامي  والأورسال ا

 

 
 
 
 

 خاللالمواد اإلنشائية المدعومة  المستفيدي  م 
  2012 يونيو شهر

 الوحدة المادة
 2012 يونيو

 الكمية       عدد المستفيدي 

    112250 227 كيس  جسمنت

 7145 202 ط  حديد

 122250 119 متر مرأ  جيريطاأوق 

 14920 202  متر مكعإل جأيض عاالطاأوق 

 2122000 201 طاأوقة طاأوق دسمنتت

 24510 201 كعإلمتر م ة جاااةخرسان

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2012 يونيو

 ( .د)المألغ  عدد المستفيدي 

 521775 105 التكيي  المركاي

 2000 2 األطرم الصحية

 12000 2 السيرامي  والأورسال 

 12200 2 جسال  كهرأاء

 .تم دأا ة أنود جديدة 2014م  شهر مايو اأتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكو  داللتهاا مأاشارة . الوطنت االقتصادانا  العديد م  المؤشرات التجارية التت تعكس الحالة  ت       

ل ولك   ت جحيا  كثيرة قد تكاو  لهاا داللاة غيار مأاشارة وتعتأار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / جوو الوكاااالت التجاريااة / ات جيأاااً ألوأاااع اقتصااادية قائمااة كمااا اااو لمعااامالت طلااإل تجديااد للسااجل التجاااري  جوانعكاساا

ونوأ   ت اي  العجالة المعامالت الساأرة التت تمت خالل الشهر ما  مرارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية
 :ألامية دأراااا عل  الوج  التالتم  اوات تتأم  جنشطة عديدة  الماأـتلالشهر م  العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
 يردر نخفاضأال ةمعامل 520ألغ قيد الشركات  -1
 .2015 يوليو رم  شه مرارنة% 12حوالت أ
 أانخفاض ةلمعامل 141 قيد  روع الشركات ألغ -2

 يوليوشهر ة م  مرارن% 52 حوالتأر يرد ملحوظ
2015. 

 لةمعامل 129 الشركاتنات ت أياحصدت تعديال -1
 مرارنة أشهر %41حوالت أيردر واأ   نخفاضأا
 .2015 يوليو
 1299عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
مرارنة أشهر % 12 يردر أحوالت رتفاعأا لعاملةم
 .2015 يوليو
يردر  أارتفاع لةمعامل 17ألغت معامالت الرا   -5

 .2015يوليو أشهرمرارنة %2أحوال  

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 رتفاعأا للةمعام 722ألغ ديداع عالمة تجارية  -1

 .2015 يوليومرارنة أشهر % 12يردر أحوالت 
 لةلمعام 1519عالمة تجارية  ألغ  حص -2
مرارنة  %122در أحوالت ــرــي ملحوظتصاعد ــأ

 .2015 ولييوأشهر 
 معاملةل 111ألغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

مرارنة أشهر % 11در أحولت ير أارتفاع ملموس
 .2015 يوليو
 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت جعـغـلــأ -4
 أتصاعد ملحوظ  للةمعام 42 ة تجاريةــالمـــع
 .2015 يوليومرارنة أشهر % 112در أحوالت ري
 550ألغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5

 ويليو شهر مرارنة لم يحدث اي تغييرو لشهادة
2015. 

 لةمعامل 22تأشير عل  عالمة تجارية  ألغ  -2
 مرارنة أشهر% 41 يردر أحوالتواأ   أانخفاض

 .2015 يوليو
 لةـمعامل 112ة ـد عالمة تجاريـإل تجديــغ طلـأل -7

مرارنة أشهر % 17يردر أحوالت  ملموسأانخفاض 
 .2015 يوليو
 موسمل نخفاضمعاملة أا 21ألغ طلإل مستخرجات  -2

 .2015 يولويمرارنة أشهر % 10يردر أحوالت 
 نخفاضمعاملةل أا 117ألغ طلأات جعداد النشر  -9

 . 2015 يوليومرارنة أشهر % 22يردر أحوالت  واأ 
 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
 نخفاضاأل لةمعام 24ألغ طلإل تسجيل وكالة تجارية  -1
 يوليو مرارنة م  شهر% 27حوالت أيردر  حوظمل

2015.  
  نخفاضاأل ةمعامل 20 وكالة تجارية تجديدألغ طلإل  -2

 .2015 يوليو م  شهر مرارنة% 2يردر أحوالت 
 لت  رطالمعام 5ة تجارية وكالتعديل ألغ طلإل  -1

 يوليوشهر مرارنة م  % 17أانخفاض يردر أحوالت 
2015. 

رتفاع أتصاعد أا ل التمعام 7أدل  اقد ألغ طلإل  -4
 يوليوأشهر مرارنة % 250يردر أحوالت  ملحوظ 
2015.  

تم الرد عل  كتإل االستفسارات الواردة م  داخل  -5
يردر أحوالت  نخفاضأال ةمعامل 29الواارة أعدد 

 .2015 يوليو مرارنة م  شهر5%
   
 

 

 

 -للسجل التجاري المؤشرات التجارية -5

 الوكاالت التجارية -العالمات التجارية
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر
  2015 يوليو مرارنة أشهر 2012 يوليو

2012 يوليو الأيا  م 2015 يوليو  )%(التغير       

 (12) 591 520 قيد شركات رئيست 1

 (52) 141 141 قيد شركات  روع 2

 (41) 551 129 تعديل شركات 1

 (12) 1520 1299 مستخرجات 4

 2 15 17 را  5

 (10) 1044 2722 دجمالت المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2015 ولييومرارنة أشهر  2012 يوليو

2012 ويولي نوع المعاملة م 2015 يوليو  )%(التغير    

 12 275 722 ديداع عالمة تجارية 1

 122 275 1519  حص عالمة تجارية 2

 11 250 111 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

 112 11 42 معارأة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 - 550 550 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (41) 112 22 تأشير عل  عالمة تجارية 2

لإل تجديد عالمة تجاريةط 7  112 209 (17) 

 (10) 27 21 طلإل مستخرجات 2

عداد النشرج 9  117 292 (22) 

 11 1429 1254       اإلجمالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2015 يوليو مرارنة أشهر 2012 يوليو

2012 يوليو الأيا  م )%(التغير   2015 يوليو   

 (27) 191 24 تسجيل وكالة تجارية طلإل 1

 (2) 22 20 طلإل تجديد وكالة تجارية 2

 (17) 2 5 طلإل تعديل وكالة تجارية 1

 (100) 2 - طلإل دلغاء وكالة تجارية 4

 250 2 7 طلإل أدل  اقد 5

 5 71 29 الرد عل  كتإل االستفسارات الواردة م  داخل الواارة 2

 (17) 152 225 اإلجمالت

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


