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:قطاع الشركات: أوال  

 : شركات المساهمةال .1

 2111خررالل شررهر مرررارس  الرروزارةمنحررت 

أل ررررع الشرررركات المسررراهمة  ةرخصررر( 2)عررردد 

  المقفلرررررة  رررررا مجرررررال األثررررراث والمفروشرررررات 

 .والنظارات الطبية والشمسية

 

 

 :األشخاص شركات .2

  قرد الصرادرة األشرخاص لشرركات بالنسبة أما 

 سررريةالرئي الشرررركات ترررراخيص عررردد إجمرررالا غبلررر

 منهررا الشررهر هرريا خررالل رخصررة( 762)  الصررادرة

  محرردودة مسررؤولية يات لشررركات ةرخصرر (745)

 رخرررص( 5)و  تضرررـامنية لشرررركات ةرخصررر( 12)

 إجمررالا بلررغ حررين  ررا  بسرريطة توصررية لشررركات

  ويلرر  رخصررة (283) الصررادرة الشررركات أ رررع

.2111الل شررررررررررررررررررررهر مررررررررررررررررررررارس خرررررررررررررررررررر

  تراخيص شركات األشخاص خالل

 2116 مارس مقارنة بشهر 2111مارس شهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116 مارس 2111 مارس 2116 مارس 2111مارس

 181 211 555 115 يات مسؤولية محدودة

 18 26 11 12 تضامنية

 16 16 12 5 توصية بسيطة

 221 283 588 162 اإلجمالا
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 :الفردية التجارية التراخيص قطاع :ثانيا  

 

حجم الترراخيص الصرادرة حسرل القطراع .  1

 :ياالقتصاد

بلرررغ عررردد الترررراخيص التجاريرررة الفرديرررة الترررا 

خررالل شررهر مررارس  وا قررت الرروزارة علرر  إصرردارها

 اقتصرررررادية رررررا أنشرررررطة  ا  خيصرررررتر (553) 2111

قطرررراع االمررررن   ررررا خيصارترررر (1)منهررررا   مختلفررررة

 ملحروظ  تصراعد ويالحرظ  والسالمة واللروازم الطبيرة

مقارنرررة مررر  نفرررس ويلررر  بال% 133 الابحرررو قررردري

 قطرراع  ررا اترخيصرر( 31) الماضرراالشررهر مررن العررام 

 يقررردر ملحررروظ بتصررراعد  خررردمات األعمرررال التجاريرررة

نة مر  نفرس الشرهر مرن ويل  بالمقار% 25بحوالا 

المعرردات  قطرراع  ررا خيصررا  تر( 11). العررام الماضررا

بحررروالا يقررردر   ملحررروظبإرتفررراع ويلررر    واالليرررات

 خيصتررر (2) .2116 مررارسر مقارنررة بشرره 83%

ويلرررر    المهررررن االستشررررارية والحر يررررة قطرررراع  ررررا

رنررررة مقا% 33 حرررروالابيقرررردر  بإنخفرررراض ملمرررروس

 هريا باالضرا إ إلر  .اـعام الماضرـبنفس الشهر من ال

  خردمات االعمرال الحر يرة قطراع  را خيصتر( 12)

نرة ويلر  بالمقار% 22بحوالا  يقدر ويل  بانخفاض

خيص ترر( 22) . لماضرام  نفس الشهر من العرام ا

ويلرررر    المنتجررررات الحيوانيررررة والنباتيررررة قطرررراع  ررررا

نررة مرر  ويلرر  بالمقار% 11بحرروالا  يقرردر بانخفرراض

 . نفس الشهر من العام الماضا

 :حجم التراخيص الصادرة حسل األنشطة.  2

 الشهر خالل ا  ترخيص( 553) الـ تصنيف تم     

 (11) تـبلغ دةـعدي اقتصادية أنشطة  ـــإل

 تصنيفها تعير أخرى أنشطة بجانل  نيـفا  تـص

 .وكثرتها حجمها لضآلة

  

 

 

 تقرردر بنسرربة عامررة تجررارة  لنشرراط كانررت حظررا   أبرزهررا

 خيصترررر يليرررإ .مرررن جملرررة الترررراخيص %9 حررروالاب

 %5 بحروالا تقردر بنسبة (الهدايا والكماليات  مطعم)

 كرل خيصاترر امريليه .التراخيص جملة من امنهم لكل

 ووكيرررل وتصررردير اسرررتيراد  اهزةالمالبرررس الجررر( مرررن

 تقردر بنسربة )المنزليرة العمالرة جلرل  بقالرة  بالعمولة

 ميلرريه. مررن جملررة التررراخيص مررنهم لكررل %4 بحروالا

خيرراط مالبررس   الهواتررف مررأكوالت خفيفررة) خيصاتررر

( صرررالون لتجميرررل السررريدات حالقرررة للرجرررال  سررريدات

مررررن جملررررة  لكررررل مررررنهم %3 بحرررروالا تقرررردر بنسرررربة

  م ترخيصرا عطرور ومرواد التجميرل يلريه .التراخيص

 ألنشررطة التررراخيص وبرراقا(ومقرراوالت عامررة للمبررانا 

 مرن% 11 حروالا نسربتها بلغت تصنيفها تعير أخرى

 .التراخيص إجمالا

 التوزير  حسرل الصادرة التراخيص حجم.  3

 :(المحا ظات) الجغرا ا

المركررز األول حيررث بلغررت  حررولاتبرروأت محا ظررة     

 %.21 حروالا لة الترراخيصنسبة ما حصدت من جم

المركررز الثررانا  حيررث حصرردت العاصررمةة تليهررا محا ظرر

. خيصمررن إجمررالا الترررا %23بنسرربة تقرردر بحرروالا 

بنسربة قردرت  الفروانية محا ظةوبالمركز الثالث تأتا 

 وبالمركز الرابر  .من جملة التراخيص %22حوالا ب

من % 16بنسبة تقدر بحوالا  األحمديتأتا محا ظة 

حررين تررأتا محا ظررة الجهررراء  ررا . راخيصجملررة الترر

% 12بالمركز الخامس واألخير بنسبة تقردر بحروالا 

 مرررارسويلررر  خرررالل شرررهر . مرررن جملرررة الترررراخيص

2111.
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االقتصادية القطاعات حسل الفردية التجارية التراخيص أعداد  
2116 مارس بشهر مقارنة 2111مارس شهر خالل  

االقتصاديالقطاع  م 2111 مارس  2116 سمار  )%(التغير    

 11 51 11 الوجبات الغيائية 1

 (11) 35 22 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

 31 61 81 المنسوجات والكماليات 3

 - 28 28 األثاث واألجهزة 1

 - 8 8 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  1 3 133 

 83 6 11 المعدات واآلليات 1

عدات البناءمواد وم 8  16 12 33 

 (11) 31 28 المقاوالت 2

 25 12 31 خدمات األعمال التجارية 11

 21 28 118 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية المهن االستشارية 12  2 3 (33) 

 (22) 11 12 خدمات األعمال الحر ية 13

 11 12 21 اإلصالحات لألعمال الحر ية 11

 16 11 86 الحرف البسيطة 15

 19 161 553 اإلجمالا
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2111 مارس شهر خالل األنشطة ألهم الصادرة الفردية التجارية الرخص عدد  

)%( النسبة العدد النشاط م  

 5 27 مطعم 1

 3 16 مأكوالت خفيفة 2

 2 11 عطور ومواد التجميل 3

 1 21 المالبس الجاهزة 4

 3 16 الهواتف 5

 5 26 الهدايا والكماليات 6

 2 11 مقاوالت عامة للمبانا 7

 1 21 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 8

 1 21 بقالة 2

 2 52 تجارة عامة 11

 3 16 خياط مالبس سيدات 11

 1 21 جلل العمالة المنزلية 12

 3 11 حالقة للرجال 13

 3 18 صالون لتجميل السيدات 14

 11 262 انشطة اخرى 15

 111 553 اإلجمالا
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 قتصاديةاإل القطاعات حسل الصادرة الفردية التجارية التراخيص عدادإ
 2111 مارسهر ش خالل والمحا ظات 

االقتصاديالقطاع  م  اإلجمالا الجهراء األحمدي الفروانية حولا العاصمة 

 11 1 12 12 21 11 الوجبات الغيائية  1

 22 5 1 2 5 6 المنتجات الحيوانية والنباتية 2

ات والكمالياتالمنسوج 3  31 16 16 11 1 81 

 28 1 2 5 6 1 األثاث واألجهزة 1

 8 1 2 2 2 1 اإلعالم والتسلية 5

طبيةالوازم اللاألمن والسالمة و 6  3 2 1 1 - 1 

 11 1 2 2 - 6 المعدات واآلليات 1

 16 2 1 2 3 5 مواد ومعدات البناء 8

 28 1 5 5 2 5 المقاوالت 2

جاريةخدمات األعمال الت 11  3 11 12 2 2 31 

 118 11 13 26 32 36 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  1 1 - - - 2 

 12 1 - 5 1 2 خدمات االعمال الحر ية 13

 21 8 2 1 2 5 اإلصالحات لألعمال الحر ية 11

 86 11 16 22 31 8 الحرف البسيطة 15

2111 مارس اإلجمالا( 1)   121 111 123 82 61 553 

2116 مارسا اإلجمال (2)   111 132 22 15 18 161 

(%)نسبة التغير   15 6 31 12 11 12 
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 وبقية العربية الدول عل  موزعة  .د مليون 8.15 حوالا 2111 مارس شهر خالل المنشأ الكويتية الصادرات جملة بلغت      

 نسربة وبلغرت  %49 حروالاب تقردر نسربة محققرة  .د مليرون 8.7 حروالا العربيرة للدول تالصادرا نصيل كان حيث العالم  دول

 بحروالا تقردر بنسربة ارتفاع ملحوظ حدوث يالحظو.  .د مليون 8 بحوالا صادرات تقدر محققة% 51 ما يقارل العالم دول بقية

 انخفراض حردث  قرد الماضا العام من الشهر بنفس للمقارنة بالنسبةو  الماضا الشهر لصادرات بالنسبة الشهر لصادرات 62%

 .%5 يقارل بما يقدر الشهر لصادرات

 

 الدول العالم لدول المنشأ كويتيةال الصادرات: ثانيا                    لمجموعة المنشأ الكويتية لصادراتا: أوال

 :األخرى                                                            :العربية

 احتلرت  قد األخرى العالم لدول الصادرات إل  بالنسبة أما

 قيمرة بلغرت حيرث إليهرا المصردر العرالم دول مقدمة إيطاليا

بمررا  تقرردر بنسرربة  .د مليررون 1.2 يقررارل مررا صررادراتها

 العرررالم دول إلررر  الصرررادرات إجمرررالا مرررن% 26 يقرررارل

 تقرردر بصررادرات الثانيررة المرتبررة بلجيكررا واحتلررت. األخرررى

% 21 بما يقرارل تقدر بنسبة  .د مليون 1.1ل بما يقار

 الثالثررة المرتبررة تركيررا تــررــواحتل.الصررادرات إجمررالا مررن

   .د مليرون 1.6 يقرارل ما هاصادرات جملة  بلغت   حيث

 إلرر  الصررادرات إجمررالا مررن% 19 حرروالاب تقرردر بنسرربة

 خرالل األخررى العرالم دول صرادرات بقيرة وأما. العالم دول

 مررررررن كرررررل علررررر  موزعرررررة نررررررتكا  قرررررد الشرررررهر هررررريا

 سرررررروليفينيا كينيا  رنسا قبرص اليونان  البرتغالأسبانيا 

  النكايسرريرباكستان بولندا   السررويد جنول أ ريقيا غينيررا

 . ليتوانيا و يتنامليبيريا الهند

 العرالم دول بقيرة لصرادرات تصاعد ملحوظ حدوث ويالحظ

 بنسربة الماضرا للشرهر بالنسربة الشرهر هيا خالل األخرى

 الردول لبقية الشهر لصادرات ارتفاع حدث بينما  142%

 الماضرا العرام من الشهر نفس لصادرات بالنسبة األخرى

 خالل المصدرة المواد أهم وكانت%. 13 ما يقارلب يقدر

 منتجات مواد غيائيررةسررليكون إثيلين  بررولا :الشررهر هرريا

 .وايت سبريتكيماوية 

 

 تقرردر تصررادرا محققررة الرردول هرري  مقدمررة العررراق احتلررت

 مرن% 42 بمرا يقرارل تقردر بنسبة  .د مليون 3 بحوالا

 الصررادرات تليهررا. العربيررة الرردول إلرر  الصررادرات إجمررالا

 جملررررة كانررررت حيررررث% 31 نسرررربة محققررررة األردن إلرررر 

  رررا امرررتليه.  .د مليرررون 2.4 بحررروالا تقررردر صرررادراتها

% 9 بحروالا تقدر نسبة حققت حيث لبنان الثالثة المرتبة

 المرتبرة و را.  .د ألرف 131 ا يقرارلمرتقدر ب بصادرات

 ألررف 342 بحرروالا صررادراتها بلغررت حيررث مصررر الرابعررة

 الردول صرادرات بقيرة أمرا%. 4 بحروالا تقردر بنسبة  .د

 علر  موزعة كانت  قد 2111 مارس شهر خالل العربية

 الجزائرررررررر  السرررررررودان تونس المغرل اليمن مرررررررن كرررررررل

 . و لسطين

 دولللررر شرررهرال هررريا لصرررادرات رتفررراعا حررردوث ويالحرررظ

 نسرربةب يقرردر الماضررا الشررهر لصررادرات بالنسرربة العربيررة

 للررردول الشرررهر لصرررادرات نخفررراضا حررردث بينمرررا  21%

 بصررادرات مقارنررة %11قرردرت بحرروالا نسرربة ب العربيررة

 المررواد أهررم كانررت حيررث .الماضررا العررام مررن الشررهر نفررس

 أكيرراس :الشررهر هرريا خررالل العربيررة ولالررد إلرر  المصرردرة

 بولا بالسرتيكية زجاجيرة عبوات يافلأو أصواف ورقية 

 بالسررررتيكية  مرررروادبروبلين  بولا عازلررررة مررررواد إثيلررررين 

 حررامض زيوتألبان  منتجات حلوياتبالسررتيكية  حبيبررات

 .تو اقشررررررررررررررور  كاويررررررررررررررة  صرررررررررررررروداهيدروكلوري 
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المنشأ الكويتية 2111 مارس شهر صادرات  
2116 ومارس 2111ر براي بشهري مقارنة  

      .قرل ألف دالقيمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2111 مارس  

 قيمة صادرات

2111ر براي  

 قيمة صادرات

2116 مارس  

 2156 6126 1813 الدول العربية 1

 1112 3311 8112 بقية دول العالم 2

 16568 2131 15822 جملة الصادرات

111=  2111الرقم القياسا لعام   111 62 115 
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 مقارنة المنشأ الكويتية 2111 مارس شهر تصادرا
العربية الدول لمجموعة 2116 مارسو 2111 ر براي بشهر  

  .د ألف قرلأل القيمة          

 الدول المصدرة إليها م
 قيمة صادرات

2111 مارس  

 قيمة صادرات

2111  براير  

 قيمة الصادرات

2116 مارس   

 622 561 312 مصر 1

 112 68 231 اليمن 2

بنانل 3  128 432 167 

 1 81 121 المغرل 1

 38 212 118 تونس 5

 1115 262 2132 األردن 6

 6213 3331 3211 العراق 1

 81 66 211 السودان 8

 312 618 221 الجزائر 9

 12 6 51  لسطين 10

 

 

 

 

 

اإلجمالا              1813 6126 2156 

111=  2111الرقم القياسا لعام   111 82 121 
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 2111 مارس رهش خالل األخرى العالم لدول المنشأ الكويتية الصادرات قيمة 

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

 12.1 1558 تركيا 1

 25.2 2118 إيطاليا 2

 5.6 152 أسبانيا 3

 21.6 1653 بلجيكا 1

 11.1 1321 البرتغال 5

 1.5 11 اليونان 6

 4.4 353  رنسا 1

 0.8 68 قبرص 8

 0.1 5 كينيا 2

 2.1 112 سوليفينيا 11

 0.1 6 غينيا 11

 0.2 21 جنول أ ريقيا 12

 0.2 16 السويد 13

 1.2 21 باكستان 11

 1.1 8 بولندا 15

 1.1 35 سيريالنكا 16

 1.1 11 الهند 11

 1.2 13 ليبيريا 18

 1.1 112 ليتوانيا 12

 1.1 5  يتنام 21

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالا
(2111 مارس)   

8112 111 

 اإلجمالا للشهر السابق من نفـس العام
(2111  براير ) 

3311 - 

 اإلجمالا لنفس الشهر من العام السابق 
(2116 مارس)  

1112 - 
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  2111مارس شهر خالل حسل أهم المنتجات العربية للدول الصادرة المنشأ شهادات

 م
 رالدول المصد

 إليها

       عدد

   الشهادات 

 الصادرة

 أهم المنتجات الكويتية الصادر لها     

 شهادات المنشأ     

 القيمة اإلجمالية    

 ( .د)     

 وألياف أصواف  - ورقية أكياس 32 لبنان 1
بولا  -بالستيكية عبوات – زجاجية

 إيثلين

121215 

 مواد – بروبلين بولا – عازلة مواد 21 مصر 2
أصواف وألياف زجاجبة-الستيكيةب  

342252 

 1 المغرل 3
بولا إثيلين –حبيبات بالستيكية   

124235 

- إثيلين بولا – بالستيكية حبيبات 226 األردن 1
 حلويات

2439267 

-إثيلين بولا – بالستيكية حبيبات 7 تونس 5
زجاجية وألياف أصواف  

111112 

 حامض – زيوت – ألبان منتجات 138 العراق 6
 هيدروكلوري 

3239809 

 290335 صودا كاوية قشور 8 الجزائر 1

 30 اليمن 8
صودا  -حلويات - زجاجية وألياف أصواف

 كاوية قشور
233686 

 5  لسطين 2
 حلويات

51422 

 4 السودان  11
تو ا - قشور كاوية صودا  

246494 

 7802887  477 اإلجمالا
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   2111سرما شهر خالل المنتجات أهم حسل األخرى المالع لدول الصادرة المنشأ شهادات

 م
 الدول المصدر

 إليها

 عدد
 الشهادات 
 ةالصادر

 أهم المنتجات الكويتية الصادر لها
 شهادات المنشأ

 القيمة اإلجمالية
 ( .د)

 1557690 بولا إثيلين 24 تركيا 1

 353005 بولا إثيلين 8  رنسا 2

 452377 بولا إثيلين 8 أسبانيا 3

 1653337 بولا إثيلين 15 بلجيكا 1

 2077381 بولا إثيلين 19 إيطاليا 5

ليكونس 2  ليتوانيا 6  108695 

 1397050 بولا إثيلين 15 البرتغال 1

 4600 مواد غيائية 1  يتنام 8

 13368 مواد غيائية 1  ليبيريا 2

 35133 منتجات كيماوية 1 سيريالنكا 11

 5161 وايت سبريت 1 غينيا 11

 2281 وايت سبريت 1 الهند 12

 112111 بولا إثيلين 10  سولو ينيا 13

 61631 بولا إثيلين 1 قبرص 11

 8128 بولا إثيلين 1 بولندا 15

 16326 بولا إثيلين 2 السويد 16

 5161 وايت سبريت 1 كينيا 11

 11231 بولا إثيلين 3 اليونان 18

 12211 منتجات كيماوية 1 باكستان 12

مواد غيائية -وايت سبريت 2 ول أ ريقياجن 21  12861 

 

 

 

 8018619  111 اإلجمالا
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 186 عررددها  كرران تجديرردها تررم التررا التررراخيص مرراأ

 ا  خيصررتر 221 لمقابرر ويلرر  الشررهر  خررالل ا  خيصررتر

 ويلرررر  الماضررررا  العررررام مررررن مررررارس شررررهر خررررالل

 الروزارة وا قرت وقرد .%81 بحروالا يقردر نخفاضبإ

 مرارس شهر خالل ا  مؤقت خيصا  تر 161 دارـإص عل 

% 33 حوالاب قدر بإنخفاض ملموس ويل   2111

 .الماضا العام من الشهر نفس م  مقارنة

 

 

 

 

 

 تررراخيص أعررداد  ررا نخفاضررا  ا 2111 مررارس شررهر شررهد

 بنسرربة (المؤقتررة المجررددة  الجديرردة ) الصررادرة االسررتيراد

 وقررد  2111  برايررر شررهر خررالل صرردر بمررا مقارنررة 8%

 حرردث كمررا .خيصررا  تر 1556 التررراخيص هرري  جملررة بلغررت

 عمررا االسررتيراد لتررراخيص %12ا يقرردر حرروالا انخفاضرر

 وكرران .الماضررا العررام مررن الشررهر لررنفس إصرردار  سرربق

 بنسربة ا  خيصتر 1182 مةالعا االستيراد تراخيص نصيل

  كران المؤقت االستيراد تراخيص أما  %11 احوال تقدر

 تررررراخيص عرررردادأ بلغررررت كمررررا .ا  ترخيصرررر 161 عررررددها

  رالشرره خررالل ا  خيصررتر 213 الجديرردة العامررة االسررتيراد

  اـرـاضـمـال مرارس اللــرخ ا  صـرخيرـت 138 لـمقاب  ـويل

.%551 والابحرررررر قرررررردري جرررررردا   ملحرررررروظ بتصرررررراعد 

  2116 مارس شهر م  بالمقارنة 2111 مارس لشهر المؤقت االستيراد تراخيص

2111 مارس البيان م 2116 مارس  )%(التغير    

 (58) 312 158 بضاعة 1

 - 2 1 مالبس عسكرية 2

(ويةنس)مواد كيماوية  3  61 81 (21) 

خصلبو 1  4 4 - 

 - - 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  إتحاد الجمعيات 6

 - - 4 جمعيات 7

 - - - شركة شيفرون العربية 8

- - -  شركة الزيوت العربية 9

 (2) 241 235 سيارات 10

 (33) 700 467 اإلجمالا 
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مارس شهر خالل الصادرة العامة االستيراد تراخيص  
إليإ ونسبتها 2116 مارس شهر م  مقارنة 2111  

 نوع المعاملة
 تراخيص

 تم تجديدها جديدة المجموع

 تجار أ راد

2111 مارس  139 29 168 

2116 مارس  41 242 283 

%التغير   239 (88) (41) 

م.م.شركات ي  

2111 مارس  622 144 766 

2116 مارس  83 558 641 

%التغير   649 (74) 20 

 شركات تضامنية

2111 مارس  41 6 47 

2116 مارس  5 56 61 

%التغير   720 (89) (23) 

   شركات توصية بسيطة

2111 مارس  42 4 46 

2116 مارس  7 46 53 

%التغير   500 (91) (13) 

 شركات مساهمة

2111 مارس  59 3 62 

2116 مارس  2 25 27 

%التغير   2850 (88) 130 

 اإلجمالا

2111 مارس  903 186 1089 

2116 مارس  138 927 1065 

%التغير   554 (80) 2 
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 مرن للعديرد دعمرا   2111خالل شهر  برايرر  الوزارة قدمت    
( 17772688) كويتيرا دينارا مليون 18بحوالا  يقدر المواد

 %5 والاحرب تقردر بنسربة دعمرإ رتف ا قد يكون وبيل    .د
  .إعلي السابق الشهر عن

 طريرق عرن تصررف التا األساسية المواد مجموعة حظيت    
 مليون 2 بحوالا يقدر دعم عل  الشهر لهيا التموينية البطاقة

 إليررإ المشررار الرردعم إجمررالا مررن% 52 حرروالا ونسرربتها   .د
 .آنفا

 حليررلعرردس    بشرراور أرز علرر  مجموعررةال هرري  وتشررمل    
  الرررردجا  طمرررراطم ال معجررررون نبرررراتا  زيررررت عررررادي  بررررودرة
 حروالاب تقردر بنسربة دعمهرا رتفر ا قد نإأ ويالحظ. والطحين

 .الماضا يناير بشهر مقارنة% 23

 وحليررل مغررييات دعررم المجموعررة هرري  إلرر  ضرريفأ إيا لكررن    
 جملة صلتل الدعم إجمالا من% 1 حوالا تقدر بنسبة األطفال
 الردعم إجمرالا مرن% 51 حوالا الدقيق مطاحن لشركة الدعم

 .2111  براير خالل المنصرف

 شررركة إلرر  السررابقة المررواد دعررم قيمررة صرررف تررم وقررد هرريا    
 تهررراجمل قررردرت والترررا  الكويتيرررة والمخرررابز الررردقيق مطررراحن
 تقردر نسربةب السرابقة القيمرة رتفعرتا   .د مليرون 11 بحوالا

 .الماضا الشهر  ا إصر  تم ما عن% 18 حوالاب

 بنسرربة   .د ألررف 623 حرروالا اإلسررمنت دعررم قيمررة بلغررت   
 رتفراعا حردوث ويالحظ. الدعم إجمالا من% 1 بحوالا قدرت

 .%1 حوالا بلغ الماضا الشهر عن دعمإل

 1600 حروالا الشرهر هريا خالل الجيري الطابوق دعم بلغ  
 .الشررهر دعررم إجمررالا مررن ترريكر ال تكرراد ضررئيلة بنسرربة   .د

 الماضرا الشرهر عرن لدعمرإ ملحروظ انخفاض حدوث ويالحظ
 %.62 حوالا بلغ

 3 حروالا الشرهر خالل الوزارة قدمتإ اليي الحديد دعم بلغ   
 دعررم مررن% 16 حرروالا تقرردر نسرربة يمثررل وهررو   .د مليررون
 بحرروالا نسرربتإ تقرردر نخفرراض بسرريطا حرردوث ويالحررظ. الشررهر

 .الماضا الشهر م  مقارنة% 3

 حروالا الشرهر هريا خالل العازل األبيض الطابوق دعم غبلو   
 دعرم إجمرالا مرن %3 حروالا قردرت وبنسبة   .د ألف 116
 مقارنرة %11 حروالاب يقردر نخفراضا حدوث ويالحظ .الشهر
 .الماضا بالشهر

 حوالا نسبتإ وكانت   .د مليون 1 حوالا التكييف دعم بلغ   
 يقردر بسريط اضنخفرا حردوث ويالحرظ. الردعم إجمرالا مرن% 6

 .الماضا بالشهر مقارنة% 2 بحوالا

 الشررهر خررالل  .د مليررون 2 حرروالا الخرسررانة دعررم وبلررغ    
 .الشرهر دعرم إجمرالا من% 13 بحوالا قدرت بنسبة الحالا 
 %12 بحرروالا قرردرت بنسرربة دعمررإ نخفررضا قررد يكررون وبرريل 
 .الماضا الشهر عن

 511 حروالا دعمرإ بلرغ  قد اإلسمنتا للطابوق بالنسبة أما   
 .الشرهر دعرم إجمالا من% 3 بحوالا قدرت بنسبة   .د فلأ

 بالشررهر مقارنررة% 1 بحرروالا يقرردر رتفرراعا حرردوث ويالحررظ
 .الماضا

 بنسرربة   .د ألررف 15 حرروالا الصررحية األطقررم دعررم وبلررغ   
 لهرريا الرردعم إجمررالا مررن% 1.1 بحرروالا قرردرتجرردا  طفيفررة
 مقارنرة %26 بحروالا يقردر انخفراض حدوث ويالحظ .الشهر
 .الماضا بالشهر

   .د ألرف 11 حروالا بلغ  قد الكهربائية األسال  دعم أما   
 الشرررهر دعرررم إجمرررالا مرررن% 0.1 بحررروالا نسررربتإ وقررردرت
 مقارنرة% 11 بحوالا يقدر انخفاض حدوث ويالحظ .الحالا
 .الماضا بالشهر

 تقدر بنسبة   .د ألف 31 والبورسالن السيرامي  دعم بلغ   
 ويالحررظ .الحررالا الشررهر دعررم إجمررالا نمرر% 1.2 بحرروالا
 .الماضا بالشهر مقارنة% 11 بحوالا يقدر ارتفاع حدوث

 بنسربة   .د ألرف 365 حروالا الخارجية التكسية دعم بلغ   
 حردوث ويالحرظ .الشرهر دعرم إجمالا من% 2 بحوالا قدرت
 .الماضا هربالش مقارنة% 8بحوالا  نسبتإ قدرت ارتفاع

 352 إل  أسمنت كيس ألف 613 لاحوا صرف تم وقد هيا   
 255 إلرر  الحديررد مررن طررن 10455 إلرر  باإلضررا ة .يدأ  مسررتف

 255 إلرر  عررازلال برريضاأل طررابوقال صرررف تررم كمررا  ا  مسررتفيد
 وتررم  ا  مسررتفيد 30 إلرر  الجيررري الطررابوق وصرررف  ا  دمسررتفي
 وصرررررف  ا  دمسررررتفي 254 إلرررر  اإلسررررمنتا الطررررابوق صرررررف

 هررري  صررررف وكررران  ا  مسرررتفيد 253 إلررر  الجررراهزة الخرسرررانة
 .2111  براير شهر خالل المواد

 111 بلررغ  قررد المركرزي التكييررف مررن المسرتفيدين عرردد أمرا   
 الصرررحية  األطقرررم مررن المسرررتفيدين لعرردد وبالنسررربة  ا  دمسررتفي

 مسرتفيدين بلرغ  قرد الكهرباء أسال و  والبورسالن سيرامي ال
 لر وي الخشرنة  األصربا  مرن ا  مسرتفيد 521و  مرنهم لكرل قط 

.2111  برايررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر خررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالل
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2111  براير رـــشه خالل المنصر ة الدعم مبالغ  

التعبئةالزنة أو المادة  
الكميات المنصرف عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرف

 دينار  لس

:شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :أوال    
بشاور أرز  2877420 - 8900000 كيلو جرام  
 - - - كيلو جرام سكر
 42000 - 500000 كيلو جرام عدس

علبة 6كرتون عبوة  حليل بودرة عادي  105840 353 1384255 
علبة 6كرتون عبوة  زيت نباتا  156422 860 802444 

 126899 010 127665 كرتون معجون الطماطم

 761775 083 2758243 كيلو جرام الدجا  
 3271014 868 - كيلو جرام الطحين

 9265809 174 - - إجمالا دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانيا     
سيريال  -21x111  800 811 15118 1كرتون عبوة   

QI 2-سيميال  أد انس     - - - 
QI 3-سيميال  غين     - - - 

جولد 26حليل إس -1     - - - 
حليل بروميل  -5     - - - 
(1)نان  -6     1100 680 16531 
(2)نان  -1     1500 200 22513 
غين بلص  -8     3507 211 109919 
(3)نان  -2     1200 211 13417 
بروجرس جولد  -11     - - - 
(1)إبتاميل  -11      600 111 6203 
(2)إبتاميل  -12     920 812 6937 
(1)بيبيال   -13     250 211 3269 
(2)بيبيال   -11     300 521 3518 
بيدياشور -15     760 561 24837 

(1)توتال كمفورت  -16     325 851 9547 

(2)توتال كمفورت  - 17    352 156 10341 

(3)توتال كمفورت  -18     111 125 21868 

 263984 211 - - إجمالا دعم حليل ومغييات األطفال

إجمالا الدعم المنصرف لشركة مطاحن الدقيق 
لمخابز الكويتيةوا  

- - 118 9529794 

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

كجم 51كيس زنة   722030 800 693148 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية( 3  
طابوق جيري للمستفيدين من القروض العقارية*   

 1606 320 803.160 طـابـوقـــة

:قيق والمخابز الكويتيةشركة مطاحن الد( 1  
 الحديد* 
 الطابوق األبيض العازل* 
 التكييف* 
 الخرسانة* 
 الطابوق اإلسمنتا* 
 األطقم الصحية* 
 األسال  الكهربائية* 
 السيرامي  والبورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـابـوقـــة
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد
 مستفيد

15070 
25490 

199 
116511 
1168111 

11 
11 
16 
131 

- 
-  
- 

611 
211 

- 
- 
- 
- 

2181115 
116115 
1111151 
2311122 
516132 
11111 
16811 
33611 
361561 

 11112688 138 - - 2111  براير شهر خالل المنصرف الدعم إجمالا

 

 .لشهر السابقاحصائيات الدعم من قبل الجهات الخارجية المختصة سوف يتم إدرا  احصائيات ا لتأخر نظرا*
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 خالل مبالغ الدعم المنصر ة حسل المجموعات الرئيسية
 2116  برايرمقارنة بشهر  2111  برايرشهر  

              .د ألف ألقرل القيمة

2111  براير البيان 2116  براير  )%(التغير    

 (32) 15121 2266 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  261 125 (11) 

اإلنشائية الموادا * 8213 11112 (21) 

 (32) 26138 11113 إجمالا الدعم المنصرف

   الطابوق اإلسمنتانة  الخرساالعازل  التكييف   الطابوق األبيض  الجيري الطابوق  اإلسمنت  تشتمل عل  الحديد*           

 .ألطقم الصحية  األسال  الكهربائية  والسيرامي  والبورسالنا

خالل المدعومة اإلنشائية المواد من المستفيدين  

  2111ر  براي شهر

 الوحدة   المادة
 2111  براير

 الكمية عدد المستفيدين

 613612 352 كيس أسمنت

 11155 255 طن حديد

 15151 31 متر مرب  جيريطابوق 

 21111 255 متر مكعل أبيض عازلطابوق 

 3128111 251 طابوقة طابوق إسمنتا

 22821 253 كعلتر مم خرسانة جاهزة

  

 المادة  
 2111  براير

 ( .د)المبلغ  عدد المستفيدين

 816221 111 التكييف المركزي

 2111 2 األطقم الصحية

 1111 2 السيرامي  والبورسالن

 3211 2 أسال  كهرباء

 112111 521 األصبا  الخشنة

 . ة بنود جديدةتم إضا 2111من شهر مايو ابتداء  *                        
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 مباشرة داللتها تكون قد المؤشرات وهي . الوطنا االقتصاد  ا الحالة تعكس التا التجارية المؤشرات من العديد هنا       

 وتعتبر مباشرة غير داللة لها تكون قد كثيرة أحيان  ا ولكن  التجارية لالستثمارات الرخص منح مثل االقتصاد حالة عل 

 و/ أو التجارية الوكاالتو/ أو التجاري للسجل تجديد طلل معامالتل هو كما قائمة اقتصادية ألوضاع أيضا   عكاساتان

 مقارنة م  2111مارس  شهر خالل تمت التا السابقة المعامالت العجالة هي   ا ونوضح. التجارية والرخص العالمات

 :التالا الوجإ عل  إبرازها ألهميةا من ديدةع أنشطة تتضمن وها الماضـا  العام من الشهر نفس م  

 :يالسجل التجار: أوال  

 يقدر رتفاعبا  ةمعامل 767 الشركات قيد بلغ -1
 .2116 مارس رشه م  مقارنة% 24 حوالاب
 بانخفاض ة معامل 211 الشركات  روع قيد بلغ -2
 مارس شهر م  ةمقارن% 11 حوالابر يقد

2116. 
  ةمعامل 511 ركاتالش بيانات تتعديال حصدت -3
 مارس بشهر مقارنة %11 حوالاب يقدر نخفاضبا

2116. 
 2651 إل  وصل الرسمية المستخرجات عدد -1
 بشهر مقارنة% 1 بحوالا يقدر رتفاعبا  عاملةم

 .2116 مارس
 رتفاعبا  ةمعامل 33 الرهن معامالت بلغت -5

 مارس بشهرمقارنة %74بحوال  يقدر  ملحوظ
2116. 

 :ات التجاريةالعالم: ثانيا  
 
نخفاض با  لةمعام 851بلغ إيداع عالمة تجارية  -1

 .2116 مارسمقارنة بشهر % 12يقدر بحوالا 

   ةلمعام 1211عالمة تجارية   حص بلغ -2
 مارس  مقارنة بشهر %28در بحوالا ــقــي رتفاعبا

2116. 

 معاملة  185بلغ إخطار سداد رسوم اإلشهار  -3
رنة بشهر مقا% 66يقدر بحولا  ملحوظ بانخفاض 

 .2116 مارس

 16علا تسجيل عالمة تجارية بلغ معارضة  -1
% 33يقدر بحوالا  بارتفاع ملموس معاملة 

 2116 مارسمقارنة بشهر 

    253بلغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
% 18يقدر بحوالا ملحوظ  نخفاضبا  شهادة

 .2116 مارس شهرمقارنة ب

 

  ةمعامل 211عالمة تجارية  تأشيرعل  بلغ -6
مقارنة % 125 يقدر بحوالا اعد ملحوظ بتص
 .2116 مارس بشهر

 321ة ـد عالمة تجاريـل تجديــغ طلـلب -1
مقارنة % 22يقدر بحوالا  بارتفاع   ةـمعامل
 .2116 مارسبشهر 

يقدر  رتفاعبامعاملة  25لغ طلل مستخرجات ب -8
 .2116 مارسمقارنة بشهر % 25بحوالا 

املة  مع 1161بلغ طلبات أعداد النشر  -2
مقارنة  %152بتصاعد ملحوظ يقدر بحوالا 

 . 2116 مارسشهر ب

 :التجارية الوكاالت: ثالثا  

  لةمعام 158بلغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1
 مقارنة م  شهر% 21حوالا بيقدر  نخفاضبا

  .2116 مارس

لم و  ةمعامل 16 تجارية وكالة تجديد طلل بلغ -2
 .2116مارس  شهرب  مقارنةي تغير أيحدث 

  التمعام 5ة تجارية وكالتعديل بلغ طلل  -3

شهر مقارنة م  % 22يقدر بحوالا  نخفاضاب

 .2116 مارس

  بانخفاض واحدة  قط 1بلغ طلل بدل  اقد  -1

مقارنة م  شهر مارس % 51واضح يقدر بحوالا 

2116.  

 داخل من الواردة االستفسارات كتل عل  الرد تم -5

 بحوالا يقدر نخفاضاب  ةمعامل 118 بعدد الوزارة

 .2116مارس  شهر م  مقارنة19%
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رشه خالل التجاري السجل قسم معامالت  

  2116مارسمقارنة بشهر 2111 مارس

2111 مارس البيان م 2116 مارس  )%(التغير    

 21 621 161 قيد شركات رئيسا 1

 (11) 211 211 قيد شركات  روع 2

 (11) 582 511 تعديل شركات 3

 1 2612 2651 مستخرجات 1

 11 12 33 رهن 5

 2 1115 1122 إجمالا المعامالت
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شهر خالل التجارية العالمات قسم معامالت  
  2116 مارسمقارنة بشهر  2111 مارس

2111 مارس نوع المعاملة م 2116 مارس  )%(التغير    

 (12) 268 851 إيداع عالمة تجارية 1

 28 212 1211  حص عالمة تجارية 2

خطار سداد رسوم اإلشهارإ 3  185 515 (66) 

 33 12 16 معارضة عل  تسجيل عالمة تجارية 4

 (18) 1118 253 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 125 82 211 تأشير عل  عالمة تجارية 6

 22 212 321 طلل تجديد عالمة تجارية 1

 25 21 25 طلل مستخرجات 8

عداد النشرأ 2  1161 112 152 

 (6) 1382 1125       اإلجمالا
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شهر خالل التجارية الوكاالت قسم معامالت  
2116 مارس بشهر مقارنة 2111 مارس  

2111 مارس البيان م 2116 مارس  )%(التغير    

 (21) 211 158 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 - 16 16 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 (22) 1 5 طلل تعديل وكالة تجارية 3

 5611 1 51 طلل إلغاء وكالة تجارية 4

 (51) 2 1 طلل بدل  اقد 5

 (12) 116 118 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة من داخل الوزارة 6

 (1) 132 115 اإلجمالا
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 : قرارات المهمات الرسمية 

  بمقر الزيارة مقر البن  الدول" واشنطن"ل  بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إ 2/3بتاريخ ( 113)القرار الوزاري رقم  

 .  ا واشنطن االبن  الدول

  ا  للمشاركة " المملكة العربية السعودية"المهمة الرسمية إل  ببشأن التكليف  2/3بتاريخ ( 111)القرار الوزاري رقم 

 . "الرياض"دينة   والمقرر عقد  بمإاإلجتماع المشتر  بشأن معالجة إنخفاض الرسم النوعا للتبغ ومشتقات

  للمشاركة  ا " المملكة العربية السعودية"بشأن التكليف بالمهمة الرسمية إل   5/3بتاريخ ( 112)القرار الوزاري رقم 

 .  ا مقر األمانة العامة بالرياض    والمقرر عقداإلجتماع التاس  عشر للجنة الفنية لحماية المستهل 

 

 :قرارات أخري

  إ بقالة عروس الوادي  ويل  لقيامبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 152)القرار الوزاري رقم
 . مخالف للمواصفات القياسية وغير صالح لإلستهال  األدما( معسل)تبغ بعرض وبي  

 

 ويل  لقيامإ ا  الجليعةمسمكة أموبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر   13/3بتاريخ ( 153)لقرار الوزاري رقم ا  
 .أسما  بها تلف ظاهريبعرض وبي  

  

  ويل  لقيامإ بحر الكويت لألسما بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 151)القرار الوزاري رقم  
 .بعرض وبي  أسما  بها تلف ظاهري وتكرار يات المخالفة عدة مرات

 

  إ بحر الفحيحيل لألسما   ويل  لقيامبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3تاريخ ب( 155)القرار الوزاري رقم
 . بعرض وبي  أسما  بها تلف ظاهري

 

   إ  ويل  لقيامالزامل لألسما بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 156)القرار الوزاري رقم 
 .هري وتكرار يات المخالفة عدة مراتأسما  بها تلف ظابعرض وبي  

 

  إ  ويل  لقيامبحر المنقف لألسما بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 151)القرار الوزاري رقم 
 .بعرض وبي  أسما  بها تلف ظاهري

  بعرض  إمسمكة المها  ويل  لقيامر بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباش 13/3بتاريخ ( 158)القرار الوزاري رقم
 . وبي  أسما  بها تلف ظاهري

 

ات وزارة التجارة والصناعة خالل قرار  6-

 2111شهر مارس 
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  لوجود ويل   مسمكة أموا  البحر بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 152)القرار الوزاري رقم
 .أسما  بها ظاهري داخل البسطة

 

  مؤسسة يوسف عبدالمجيد الشطا بطريق التنفيي المباشر  بشأن اإلغالق إداريا   13/3بتاريخ ( 161)القرار الوزاري رقم
 . بغش متعمد  ا بلد المنشأ  ويل  لقيامإ للخضار

 

  شركة برقان المتحدة للخضار بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 161)القرار الوزاري رقم
 .بغش متعمد  ا بلد المنشأ  ويل  لقيامإ إوالفواك

 

  إالخليجية العالمية للخضاروالفواكالمباشر بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي  13/3بتاريخ ( 162)رار الوزاري رقم الق  
 . الغش  ا بلد المنشأ بالتعمدويل  لقيامإ 

 

  ويل  إاكشركة سوما الدولية للفوبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر   13/3بتاريخ ( 163)القرار الوزاري رقم 
 .بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الخضارلقيامإ 

  

  بسطة أحمد جاسم للخضار والفواكةبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 161)القرار الوزاري رقم  
 . بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الفواكةويل  لقيامإ 

 

  لمؤسسة عالم الكويت للخضار إلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر بشأن ا 13/3بتاريخ ( 165)القرار الوزاري رقم
 .إبالغش المتعمد  ا بلد منشأ الفواك إ  ويل  لقيامإوالفواك

 

  لقسم األجبان وزيتون التاب  لجمعية بشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 166)القرار الوزاري رقم
 .ببي  مواد غيائية منتهية الصالحية وغير صالحة لإلستهال  األدما وبها عفن ظاهري  لقيامإ   ويلالنسيم التعاونية

 

  ويل  أساس بروجكتسبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر شركة   13/3بتاريخ ( 161)القرار الوزاري رقم  
 .بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الخضارلقيامإ 

  

  للتجارة العامة  شركة أسيل اإلقليميةبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 168)القرار الوزاري رقم
 .بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الخضار  ويل  لقيامإ والمقاوالت

 

  العامة للتجارة  شركة اتش أم سابشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 162)القرار الوزاري رقم
 .بالغش المتعمد  ا بلد المنشأ  ويل  لقيامإ والمقاوالت

 

   شركة األوراس للمواد الغيائيةبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 111)القرار الوزاري رقم  
 . بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الخضار إويل  لقيام

 

 

  وأوالد   ناصر محمد العتيبابشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر شركة   13/3بتاريخ ( 111)القرار الوزاري رقم
 . بالغش المتعمد  ا بلد منشأ الخضار إ  ويل  لقيامللتجارة العامة
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  إ   ويل  لقياممطعم كبابجا لبنانبشأن اإلغالق إداريا  بطريق التنفيي المباشر  13/3بتاريخ ( 112)القرار الوزاري رقم
 .غرام وتكرار يات المخالفة عدت مرات وعدم اإللتزام بالقانون 111غش  ا وزن اللحم  ا الماعون بإنقاص أكثر من بال

 

  ئحة التنفييية بأصدار الال 2113لعام ( 111)اري رقم تعديل القرار الوزبشأن  31/3بتاريخ ( 221)القرار الوزاري رقم
 .لقانون تراخيص المحالت التجارية

 

 

 


