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 :قطاع الشركات: توالً 
 

 : الشركات المسا مة .1
( 1)عرردد  2117خررالل شررهر ا ريررل الرروضار  منحررت 
والترررع تعمرررل  رررع مسرررا مة مرفلرررة  ةلشررررك ةرخصررر
تصردرت  كما.وتملك المستشفيات ددار دنشاء و:مجال
 العامررةمسررا مة ال اتشررركال رررع ص ألرخرر( 2) عرردد

( 1)وكريلك تصردرت عردد.مصر يةخدمات  : ع مجال
أل رررررع الشررررركات المسررررا مة المرفلررررة  ررررع  رخررررص
 .مطعم و صير ة:مجال

  
 

 :شركات األشخاص. 2
       تمررررا  النسرررر ة لشررررركات األشررررخاص الصررررادر   رررررد 

          غ دجمرررررررررالع عررررررررردد ترررررررررراخيص الشرررررررررركات  لررررررررر
   خررررالل  رررريا  رخصررررة( 913)  سررررية الصررررادر الرئي

   لشرررررررركات يات  ةرخصررررررر (889)الشرررررررهر منهرررررررا 
  لشركات ت ـامنية رخص( 17)  مسؤولية محدود 

   رع حرين  لرغ لشركات توصية  سريطة رخص( 7)و
  رخصرررة( 228)دجمررالع ت رررع الشرررركات الصررادر  

.2117ا ريرررررررررررررل  رشررررررررررررره خرررررررررررررالل ويلرررررررررررررك

 

 

 2117 ا ريل شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2116 ا ريل  شهرمرارنة 

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116 ا ريل 2117 ا ريل 2116 ا ريل 2117 ا ريل

 172 124 126 222 يات مسؤولية محدود 

 11 21 12 17 ت امنية

 12 11 7 7 توصية  سيطة

 211 222 112 211 اإلجمالع

 

 
 
 
 
 
 

  
 



 

 3 

 :رديةقطاع التراخيص التجارية الف :ثانياً 
 
 
 

حجم الترراخيص الصرادر  حسرل الرطراع .  1
 :ياالقتصاد

 
 لرررغ عررردد الترررراخيص التجاريرررة الفرديرررة الترررع 

خرررالل شرررهر ا ريرررل  وا ررررت الررروضار  علررر  دصررردار ا
 اقتصرررررادية رررررع تنشرررررطة  اً خيصرررررتر (461) 2117
خرردمات االعمررال  ررع  خيصرترر (21)منهررا   مختلفررة
% 411  حررروالع رررردري  تصررراعد ملحرررو   التجاريرررة
مرارنرررررة مرررررر نفرررررس الشرررررهر مرررررن العرررررام ويلرررررك  ال
  االعالم والتسليةخدمات  ع  خيصاتر( 2) الما ع

ويلرررررك % 121 حررررروالع  يرررررردر  تصررررراعد ملحرررررو 
( 21). نة مر نفس الشهر مرن العرام الما رع المرار

ويلررك   خرردمات االعمررال الحر يررة ررع قطرراع  خيصرراً تر
مرارنرررة  %111 حررروالع يرررردر    تصررراعد ملحرررو 

االمرررررن  رررررع خيص ترررررر (1).2116 ا ريرررررل شرررررهر 
 ملحرو  ضنخفرا إويلرك   والسالمة واللرواضم الط يرة

عام ـرنة  رنفس الشرهر مرن الرمرا% 67 حوالع يردر 
 االثراث واالجهرض  ع قطاع  خيصتر( 24) .عـالما 

ويلرك % 11 حروالع  يرردر ملحو ويلك  انخفاض   
( 7)  المرارنررة مررر نفررس الشررهر مررن العررام الما ررع 

لرررك وي  مرررواد ومعررردات ال نررراء  رررع قطررراعخيص اترررر
مررر مرارنررة % 11يررردر  حرروالع  ملحررو  انخفرراض 

 نفس الشهر من العام الما ـع
 

 :حجم التراخيص الصادر  حسل األنشطة.  2
 
  ــرررـخرررالل الشرررهر دل اً ترخيصررر( 461)ترررم تصرررني  الرررـ  

 جانررل   اً فـصنيررـت (14) تـد   لغررـعديرر اقتصرراديةتنشررطة 
 .لة حجمها وكثرتهاعير تصنيفها ل آتنشطة تخرى ت

 

 
 
 نسر ة  (الهردايا والكماليرات)لنشاط ح اً كانت ت رض ا  

نشراط  يلير  .مرن جملرة الترراخيص %2حروالع   ترردر
مرررن جملرررة % 6 نسررر ة ترررردر  حررروالع  تجرررار  عامرررة
المال رس  مطعرم)تراخيص كل من  ما يليه .التراخيص
خيرراط   اسررتيراد وتصرردير ووكيررل  العمولررة  الجررا ض 

صررالون   حالقررة للرجررال  ات وتقمشررتهامال ررس السرريد
مرن جملرة % 4 نس ة تردر  حوالع  (لتجميل السيدات

 كررررل مررررن تررررراخيص ميلرررريه. لكررررل مررررنهم التررررراخيص
المررواد الغيائيررة و خيرراط  خ ررار و واكررة  الهواترر  )

 .لكل منهم %1 نس ة تردر  حوالع  (مال س للسيدات
األحييرة والحرائرل ومرأكوالت )تراخيص كرل مرن يليهم
و رراقع  لكررل منهمررا% 2 نسرر ة تررردر حرروالع  (فررةخفي

التراخيص ألنشطة تخرى تعير تصنيفها  لغت نسر تها 
 .من دجمالع التراخيص% 47حوالع 

 

حجم التراخيص الصادر  حسرل التوضيرر .  1
 :(المحا  ات)الجغرا ع 

 
المركض األول حيث  لغرت  العاصمةت وتت محا  ة     

 %.26الع نس ة ما حصدت من جملة الترراخيص حرو
المركررض الثررانع  حيررث حصرردت االحمرردية تليهررا محا  رر

. مررن دجمررالع التررراخيص %22 نسرر ة تررردر  حرروالع 
 نسر ة قردرت  الفروانيةو المركض الثالث تأتع محا  ة 

ويرأتع  رالمركض  .من جملرة الترراخيص% 21حوالع  
 رع % 21 نسر ة ترردر  حرولع  حرولعالرا ر محا  ة 

لمركض الخرامس   نسر ة حين تأتع محا  ة الجهراء  را
         . مررررررن جملررررررة التررررررراخيص% 11تررررررردر  حرررررروالع 

.2117 ا ريررررررررررررررلويلررررررررررررررك خررررررررررررررالل شررررررررررررررهر 
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 االقتصاديةتعداد التراخيص التجارية الفردية حسل الرطاعات 
 2116 ا ريل مرارنة  شهر 2117ا ريل خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2117 ا ريل  2116 ا ريل  )%(التغير    

 (11) 61 42 الوج ات الغيائية 1

 76 21 44 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 61 11 21 المنسوجات والكماليات 1

 (11) 11 24 األثاث واألجهض  4

 121 4 2 اإلعالم والتسلية 1

ط يةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 (67) 

 11 1 4 المعدات واآلليات 7

 (11) 14 7 مواد ومعدات ال ناء 2

 (41) 12 21 المراوالت 2

 411 1 21 خدمات األعمال التجارية 11

 (11) 112 71 التسويق والصير ة والفنادق 11

 11 2 1   والحر ية المهن االستشارية 12

 111 11 21 خدمات األعمال الحر ية  11

 11 11 11 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 2 22 21 الحر  ال سيطة 11

جمالعاإل  461 421 (1) 
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادر  أل م
 2117 ا ريل األنشطة خالل شهر 

)%( النس ة العدد النشاط م  

 4 12 مطعم 1

 2 10 مأكوالت خفيفة 4

 4 21 المالبس الجاهزة 3

 2 11 الهدايا والكماليات 4

 1 12 الهواتف 5

 1 12 خضار وفواكة 6

د وتصدير ووكيل بالعمولةاستيرا 7  17 4 

 1 11 المواد الغذائية 8

 6 22 تجارة عامة 9

 1 11 خياط مالبس للسيدات 10

 4 17 خياطة مالبس السيدات وأقمشتها 11

 4 21 حالقة للرجال 12

 4 21 صالون لتجميل السيدات 13

 2 11 األحذية والحقائب 14

 47 217 أنشطة أخرى 15

 111 461 اإلجمالع
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 تعداد التراخيص التجارية الفردية الصادر  حسل الرطاعات

2117 ا ريلهر والمحا  ات خالل ش قتصاديةاإل   
االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالع الجهراء األحمدي الفروانية حولع العاصمة 

 42 1 11 1 14 12 الوج ات الغيائية  1

 44 2 2 1 2 12 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 21 11 26 11 4 21 المنسوجات والكماليات 1

 24 1 2 2 2 1 األثاث واألجهض  4

 2 - 2 1 4 2 اإلعالم والتسلية 1

ط يةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  - - - 1 - 1 

 4 - - 1 - 1 المعدات واآلليات 7

 7 - - 4 - 1 مواد ومعدات ال ناء 2

 21 1 1 4 2 11 المراوالت 2

ألعمال التجاريةخدمات ا 11  1 6 2 1 4 21 

 71 1 11 21 12 12 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  1 1 1 - - 1 

 21 2 1 4 2 4 خدمات االعمال الحر ية 11

 11 2 - 4 2 7 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 21 11 22 17 21 14 الحر  ال سيطة 11

2117  ا ريل اإلجمالع( 1)   122 21 22 111 11 461 

2116  ا ريل ع اإلجمال (2)   117 114 114 111 11 421 

 (1) 61 (11) (1) (21) 4 (%)نس ة التغير             
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يرة ك موضعرة علر  الردول العر يرة و ر.مليرون د 12 حروالع 2117ا ريرل   لغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شرهر      
 ريرة  نسر ة و لغرت  %11 ترردر حروالعك محررة نسر ة .د مليون 7 حوالع حيث كان نصيل الصادرات للدول العر ية العالم دول 

 %21يررردر  حرروالع انخفرراض  يالحرر  حرردوثو. ك.د مليررون 1يضيررد عررن  مررا تررردر  محررررة صررادرات% 41دول العررالم حرروالع 
 انخفاض ملموس النس ة للمرارنة  نفس الشهر من العام الما ع  رد حدث و  لصادرات الشهر  النس ة لصادرات الشهر الما ع

 .%16حوالع   يردر الشهرلصادرات 
 

 

 كويتية المنشأ لدول العالم الدولالصادرات ال: ثانيا                    لصادرات الكويتية المنشأ لمجموعةا: توال
 :األخرى                                                            :العر ية

 
 

تما  النس ة دل  الصادرات لدول العالم األخرى  رد احتلرت 
مردمة دول العرالم المصردر دليهرا حيرث  لغرت قيمرة ديطاليا 

ك  نسررر ة ترررردر حررروالع .مليرررون د 2 حررروالعصرررادراتها 
. مررن دجمررالع الصررادرات دلرر  دول العررالم األخرررى% 11

 1 حروالع صرادرات ترردر  المرت ة الثانية  لجيكا واحتلت 
مرررن دجمرررالع % 21 عحررروال  نسررر ة ترررردر ك .مليرررون د
المرت ة الثالثة حيث  لغت جملة تركيا  تواحتل. الصادرات
حرروالع   نسرر ة تررردر ك .تلرر  د 711حرروالع  هاصررادرات

وتمرا  ريرة  .من دجمالع الصرادرات دلر  دول العرالم% 14
نرت صادرات دول العرالم األخررى خرالل  ريا الشرهر  ررد كا

   رنسرا  اليونران  ال رتغرال  تسر انيا موضعة عل  كل مرن
  السرويدجنرول ت ريريرا    غينيرا  لو ينياسكينيا    ق رص
 .و لغاريا   ولندا  سيريالنكا  الهند   اكستان

 
لصررادرات  ريررة دول  مرروسملانخفرراض  ويالحرر  حرردوث 

 الما رعللشرهر العالم األخرى خرالل  ريا الشرهر  النسر ة 
لصرادرات ارتفراع  حدثما  ين  %12 حوالع   نس ة تردر

الشرررهر ل ريرررة الررردول األخررررى  النسررر ة لصرررادرات نفرررس 
وكانت ت م  .%11حوالع   يردر الشهر من العام الما ع
وايررت    ررولع دثيلررين :الشررهر ياالمررواد المصرردر  خررالل  رر

 ررولع  رررو لين  صررودا كاويررة قشررور  منتجررات   تيسرر ر
 .كيماوية  ومواد غيائية

 
 
 

تررردر الرردول محررررة صررادرات  مردمررة  رري  العررراق احتلررت
مررن  %42 حرروالع تررردر ك  نسرر ة .دمليررون  1  حرروالع

تليهررا الصررادرات  .ول العر يررةدجمررالع الصررادرات دلرر  الررد
حيررررث كانررررت جملررررة  %17 حرررروالعمحررررررة  مصررررر دلرررر 

  ررعا مررتليه .ك.د مليررون 1  مررا يضيررد عررنتررردر  هاتصررادرا
سرر ة تررردر  حرروالع نحيررث حررررت  األردن ةالثالثرر ت ررةالمر
و ررررع  .ك.د مليررررون 1 حرررروالع تررررردر   صررررادرات% 16

حيررث  لغررت صررادراتها حرروالع  الجضائرررالمرت ررة الرا عررة 
تمرررا  ريرررة %. 2ك  نسررر ة ترررردر  حررروالع .تلررر  د 112

 رررد  2117 ا ريررل صررادرات الرردول العر يررة خررالل شررهر
  ترونس المغرل   ل نان اليمن  كانت موضعة عل  كل من

  .ينو لسط  السودان
 

دول للرررلصررادرات  ررريا الشرررهر  انخفررراضويالحرر  حررردوث 
حروالع  يرردر العر ية  النسر ة لصرادرات الشرهر الما رع 

الشرررهر لصرررادرات  ملحرررو  انخفررراضحررردث كمرررا   11%
مرارنررررة  %11حرررروالع  نسرررر ة تررررردر   للرررردول العر يررررة

حيث كانرت ت رم  .الما ع صادرات نفس الشهر من العام 
 :عر يررة خررالل  رريا الشررهرالول المررواد المصرردر  دلرر  الررد

ليررررا  ضجاجيررررة  ع رررروات تتكيرررراس ورقيررررة  تصرررروا  و
 ح ي ات  السرتيكية   ولع دثيلين  مواد عاضلة    الستيكية

           يرررررردروكلوريكحررررررامض   ضيرررررروت منتجررررررات تل رررررران 
                           حلويرررررررررررات  ترررررررررررو ع صرررررررررررودا كاويرررررررررررة قشرررررررررررور 

.تنا يررررررررررررررررررررررررل  السررررررررررررررررررررررررتيكية  وعصررررررررررررررررررررررررائر
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 الكويتية المنشأ 2117ا ريل  رات شهرصاد

 2116ا ريل  2117مارس  مرارنة  شهري

ك    .قرل تل  دالريمة أل  

 مجموعات الدول المصدر  لها م
 قيمة صادرات

2117 ا ريل  
 قيمة صادرات

2117 مارس  
 قيمة صادرات

2116ا ريل   

 14221 7211 6712 الدول العر ية 1

 4211 2112 1447  رية دول العالم 2

 12121 11222 12216 جملة الصادرات

111=  2117الرقم الرياسع لعام   111 111 116 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2117ا ريل  صادرات شهر
لمجموعة الدول العر ية 2116وا ريل  2117مارس   شهر  

ك.قرل تل  دالريمة أل                                                                                                      

 الدول المصدر  دليها م
 قيمة صادرات

2117ا ريل   
 قيمة صادرات

2117مارس   
 قيمة الصادرات

2116ا ريل   

 212 142 1128 مصر 1

 212 214 164 اليمن 2

 222 722 242 ل نان 3

 122 124 66 المغرل 4

 111 112 130 تونس 1

ألردنا 6  1079 2412 1111 

 11611 1241 1112 العراق 7

 141 247 22 السودان 8

 227 221 112 الجضائر 9

 12 11 21  لسطين 10

اإلجمالع              6712 7211 14221 

111=  2117الرقم الرياسع لعام   111 111 211 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117ا ريل  رهرى خالل شلدول العالم األخ  

ك.الريمة ألقرل تل  د الدول المصدر دليها م )%(النس ة    

 11.77 711 تركيا 1

 11.11 1617 ديطاليا 2

 1.21 221 تس انيا 1

 21.12 1166  لجيكا 4

 2.11 414 ال رتغال 1

 1.16 74 اليونان 6

 4.12 246  رنسا 7

 1.77 42 ق رص 2

 1.11 6 كينيا 2

 2.26 116 ينياسلو  11

 1.11 17 غينيا 11

 1.12 1 جنول ت ريريا 12

 1.61 11 السويد 11

 1.11 7  اكستان 14

 1.22 16  ولندا 11

 1.77 42 سيريالنكا 16

 1.11 22 الهند 17

 1.27 227  لغاريا 12

 اإلجمالع
(2117ا ريل )   

1447 111 

 اإلجمالع للشهر السا ق من نفـس العام
(2117 مارس ) 

2112 - 

 اإلجمالع لنفس الشهر من العام السا ق 
(2116ا ريل )  

4211 - 
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 2117ا ريل خالل  حسل ت م المنتجات شهادات المنشأ الصادر  للدول العر ية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادر 

 ت م المنتجات الكويتية الصادر
شهادات المنشألها   

 الريمة اإلجمالية
( ك.د ) 

 21 ل نان 1
 - ع وات  الستيكية -تصوا  وتليا  ضجاجية   -تكياس ورقية 

  ولع ديثيلين
241217 

 12 مصر 2
تصوا  وتليا   -  الستيكية ح ي ات -ديثيلين  ولع  -مواد عاضلة 

 ضجاجية
1127414 

 66111  ولع دثيلين  - ح ي ات  الستيكية 4 المغرل 1

 1172112 تنا يل  الستيكية -حلويات  - ولع دثيلين  -ح ي ات  الستيكية  217 األردن 4

 122711  ولع دثيلين  -ح ي ات  الستيكية  7 تونس 1

 1112161 عصائر -حلويات  - حامض  يدروكلوريك -ضيوت  -منتجات تل ان  21 العراق 6

ح ي ات  الستيكية - ولع دثيلين  -صودا كاوية قشور  11 الجضائر 7  112112 

حلويات -صودا كاوية قشور   - تصوا  وتليا  ضجاجية 12 اليمن 2  164142 

 21142 حلويات 1  لسطين 2

 22122 تو ع -صودا كاوية قشور  7 السودان 11

 6712761  421 اإلجمالع
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   2117ا ريل  خالل شهرت م المنتجات  حسل شهادات المنشأ الصادر  لدول العالم األخرى
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادر 

ت م المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 (ك.د)     

 742662  ولع  رو لين -  ولع دثيلين 26 تركيا  1

اوية قشورصودا ك -  ولع دثيلين 6   رنسا 2  241411 

 224247  ولع دثيلين 4 تس انيا 1

 1166421  ولع دثيلين 12  لجيكا 4

 1617461  ولع دثيلين 14 ديطاليا 1

 414162  ولع  رو لين -  ولع دثيلين 6 ال رتغال 6

 41717 صودا كاوية قشور 1 سيريالنكا 7

 17221 وايت س ريت 1 غينيا 2

 27214 وايت س ريت 4 الهند 2

 111711  ولع دثيلين 2 سلو ينيا 11

 42274  ولع دثيلين 2 ق رص 11

 12721  ولع دثيلين 1 السويد 12

 1612 وايت س ريت 1 كينيا 11

 71714  ولع دثيلين 1 اليونان 14

 7176 منتجات كيماوية 1  اكستان 11

 227122  ولع دثيلين 1  لغاريا 16

 16121  ولع دثيلين 1  ولندا 17

 1111 مواد غيائية 1 جنول ت ريريا 12

 
 اإلجمالع
 

27 
 

1446126 
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 121مررا التررراخيص التررع تررم تجديررد ا  كرران عرردد ا ت
 اً خيصررتر 212 ويلررك مرا ررل  الشررهر خررالل  اً خيصررتر

 إنخفراضويلرك   الما ع  العام من ا ريل خالل شهر
الرروضار  وقررد وا رررت  .%17يررردر  حرروالع  ملحررو 
 ا ريرل خرالل شرهر اً مؤقتر خيصاً تر 217 رداـعل  دص
% 64 حرروالع قرردر  ملحررو  ارتفرراع  ويلررك  2117

 .الما عمرارنة مر نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

 ررررع تعررررداد   سرررريط اً رتفاعررررا 2117 ا ريررررل شرررهد شررررهر
 (الجديد   المجدد   المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادر  

  2117 مرارس الل شرهرمرارنة  ما صدر خ %1 نس ة 
  ينمررا .خيصرراً تر 1221وقررد  لغررت جملررة  رري  التررراخيص 

 االسرتيرادلترراخيص  %22 حروالع يرردر  انخفراضحدث 
وكران  .الما رععما س ق دصدار  لنفس الشهر من العرام 

 نسرر ة  اً خيصررتر 416مرة العا االسررتيرادنصريل تررراخيص 
 كران  المؤقت االستيرادتما تراخيص   %11 عتردر حوال

كمررررا  لغررررت تعررررداد تررررراخيص  .خيصاتررررر 217دد ا عرررر
  رخرررالل الشررره اً خيصرررتر 11 العامرررة الجديرررد  االسرررتيراد

  عـررـا ـمـال ا ريررل اللــررخ اً صـرخيررـت 142 لـك مرا ررـويلرر
.%21والع ررررررررررررردر  حرررررررررررري ملحررررررررررررو   إنخفرررررررررررراض

 

 
 2117 ا ريلتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2116 ا ريل المرارنة مر شهر

 )%(التغير  2116 ا ريل  2117 ا ريل ال يان م

 111 112 262   اعة 1

 - 1 - مال س عسكرية 2

 17 27 117 (سنوية)مواد كيماوية  1

 - 4 4 خصل و 4

 (67) 1 1 آالت تصوير ملونة 1

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - 1 2 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العر ية 7

- - -  شركة الضيوت العر ية 8

 11 262 411 ياراتس 9

 64 499 817 اإلجمالع 
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ا ريلشهرالعامة الصادر  خالل  االستيرادتراخيص   

 ونس تها دلي  2116 ا ريلمرارنة مر شهر  2117

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديد ا جديد 

 تجار ت راد

2117 ا ريل  6 21 21 

2116 ا ريل  46 216 262 

%التغير   (27) (61) (61) 

م.م.كات يشر  

2117 ا ريل  6 271 272 

2116 ا ريل  24 172 616 

%التغير   (21) (12) (17) 

 شركات ت امنية

2117 ا ريل  - 14 14 

2116 ا ريل  1 41 42 

%التغير   (111) (67) (71) 

   شركات توصية  سيطة

2117 ا ريل  1 16 17 

2116 ا ريل  2 41 42 

%التغير   (22) (61) (61) 

مسا مة شركات  

2117 ا ريل  - 1 1 

2116 ا ريل  1 41 41 

%التغير   (111) (22) (22) 

 اإلجمالع

2117 ا ريل   11 121 416 

2116 ا ريل  142 212 1161 

%التغير   (21) (17) (62) 
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مرررن  طرررن  1.2حررروالع قامرررت الررروضار   ررردمغ 
حروالع  ويلك مرا ل  2017ا ريل الي ل خالل شهر 

و رريا يشررير دلررع  2116طررن  ررع شررهر ا ريررل  1.2
عمررا تررم دمغررة %.6 حرروالع  نسرر ت انخفرراض تررردر 

 . خالل شهر ا ريل من العام الما ع
 

كميرات الف رة الترع ما حدث انخفراض ملحرو  لك           
  المرارنرة مرر شرهر ا ريرلالشرهر   ريا تم دمغها خالل

جررم ك 71 خررالل الشررهر حرروالع  لغررت  حيررث 2116

مرن  ا ريرلكجم خالل شرهر  172 عدما سجلت حوالع 
 %.61  تي انخفاض يردر  حوالع العام الما ع

     
األحجررار يات الريمررة التررع تررم حرردث انخفرراض لكميررات  

   قررردرت نسررر ت  مرررن ق رررل الررروضار وترييمهرررا  حصرررها 
 حيرث  لغرت  الما رعا ريرل مرر  ةمرارن% 12حوالع  

ويلرك   الحرالعقطعة خالل الشهر  127 كميات األحجار
 .  2116ا ريل قطعة خالل  111مرا ل 

   
 
 

(لمضيد من التفاصيل ان ر الجداول التالية)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2116 ا ريل مرارنة  شهر 2117 ا ريل خالل شهر  

2117 ا ريل ال يان  2116 ا ريل   )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات الي ل التع تم دم  1216.422 1211.462 (6) 

( ك.د)رسوم دمغ الي ل   21224.411 26121.411 (6) 

(كيلوجرام)كميات الف ة التع تم دمغها   71.166 172.122 (61) 

(ك.د)رسوم دمغ الف ة   171.271 222.17 (61) 

(قطعة)كميات األحجار يات الريمة التع تم  حصها وترييمها   127 111 (12) 

(ك.د)فحص رسوم ال  221.241 111.221 (26) 

(كيلوجرام) الي  ية والف ية كميات الس ائك  122.212 161.111 7 

(ك.د)رسوم الس ائك   22211.211 22126.711 7 
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 مرارنة 2117 ا ريلكميات الي ل المدموغة لشهر 
 حسل العيار 2116 ا ريلو 2117 مارس شهري 

 الكيلوجرامالوضن                  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

22عيار  ال يان 21عيار   12عيار   جمالعاإل   

 ا ريل
2117 

 211.121 22.276 662.121 146.112 مصدر محلع

 221.111 124.21 112.162 411.214 مصدر خارجع

 1216.422 217.216 1111.761 127.222 اإلجمالع

 مارس
2117 

 262.441 621.122 162.112 17.226 مصدر محلع

عمصدر خارج  127.222 427.217 221.211 1112.121 

 2227.161 267.122 611.266 611.262 اإلجمالع

 ا ريل
2116 

 211.111 12.411 621.224 141.112 مصدر محلع

 1177.414 211.112 222.626 124.416 مصدر خارجع

 1211.462 212.711 272.22 724.714 اإلجمالع
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دعمالا  لععديالد مالن  2117 مالار الوزارة خالال  هالهر قدمت     

( 13293887) دينالارا وويتيالا معيالو  13المواد يقدر بحوالي 

دعمالالب بنسالالبة قالالدرت بحالالوالي  نخفالال وبالالكلي ينالالو  قالالد ا ك،.د

 . عن الشهر السابق ععيب% 21

 
حظيت مجموعة المالواد اساااالية التالي فصالر  عالن  ريالق     

معيالو   6عم يقدر بحالوالي البطاقة التموينية لهكا الشهر ععى د

مالالن مامالالالي الالالدعم المشالالار مليالالب % 46ك، ونسالالبتها حالالوالي .د

 .آنفا

حعيب بالودرة ،انروفشمل هكه المجموعة ععى أرز بشاور،     

ويالحال  أنالب قالد . الالداا و عادي، زيت نبافي، معجو  الطما م

مقارنالة % 14قالدرت بحالوالي معمواالة دعمها بنسالبة  انخف 

 .الماضي فبرايربشهر 

 

لنالالن م ا أضالاليى ملالالى هالالكه المجموعالالة دعالالم م الالكيات وحعيالالب     

من مامالي الدعم لتصل امعة % 1اس فا  بنسبة فقدر حوالي 

مالن مامالالي الالدعم % 42الدعم لشروة مطاحن الدقيق حالوالي 

 .2117 مار المنصر  خال  

 

هالالكا وقالالد فالالم مالالر  قيمالالة دعالالم المالالواد السالالابقة ملالالى هالالروة     

لنويتية، والتي قدرت امعتها بحوالي مطاحن الدقيق والمخابز ا

فقالدر معمواالة القيمالة السالابقة بنسالبة  انخفضالتك، .معيو  د 6

 .عن ما فم مرفب في الشهر الماضي% 12بحوالي 

 

ك، بنسالالبة .ألالالى د 162بع الالت قيمالالة دعالالم اإلاالالمنت حالالوالي    

 انخفاضويالح  حدوث . من مامالي الدعم% 4قدرت بحوالي 

 %.19حوالي  لدعمب عن الشهر الماضي بعغ

 

 3102بعغ دعم الطابوق الجيري خالال  هالكا الشالهر حالوالي   
. ك، بنسبة ضئيعة فناد ال فكور من مامالالي دعالم الشالهر.د ألى

معحوظ لدعمب عن الشهر الماضالي بعالغ  ارففاعويالح  حدوث 

 %.21حوالي 

 

 2بعغ دعم الحديد الكي قدمتالب الالوزارة خالال  الشالهر حالوالي    
مالالن دعالالم % 11ل نسالالبة فقالالدر حالالوالي ك، وهالالو يم الال.معيالالو  د

% 26ويالحالال  حالالدوث انخفالالاض فقالالدر نسالالبتب بحالالوالي . الشالالهر

 .مقارنة مع الشهر الماضي

 

وبعغ دعم الطابوق اسبي  العالاز  خالال  هالكا الشالهر حالوالي    

مالالن مامالالي دعالالم % 1ك، وبنسالبة قالالدرت حالوالي .ألالى د 421

% 1يقالالدر بحالالوالي  بسالالي  ويالحالال  حالالدوث انخفالالاض. الشالالهر

 .ة بالشهر الماضيمقارن

ك، ووانت نسبتب حوالي .د ألى 266بعغ دعم التنييى حوالي    

ويالح  حالدوث انخفالاض يقالدر بحالوالي . من مامالي الدعم% 7

 .مقارنة بالشهر الماضي% 2

 

ك خالالال  الشالالهر .معيالو  د 1.2وبعالغ دعالالم الخراالانة حالالوالي     

. مالن مامالالي دعالم الشالهر% 11الحالي، بنسبة قدرت بحوالي 

عن % 11كلي ينو  قد انخف  دعمب بنسبة قدرت بحوالي وب

 .الشهر الماضي

 

 472أما بالنسبة لعطالابوق اإلاالمنتي فقالد بعالغ دعمالب حالوالي    

. مالن مامالالي دعالم الشالهر% 4ك، بنسبة قدرت بحوالي .ألى د

مقارنالالالة بالشالالالالهر % 14بحالالالوالي  انخفالالالالاضويالحالالال  حالالالدوث 

 .الماضي

 

ك، بنسبة  فيفة .ألى د 17وبعغ دعم اس قم الصحية حوالي    

. مالالن مامالالالي الالالدعم لهالالكا الشالالهر% 1.1االالدا قالالدرت بحالالوالي 

مقارنالالة بالشالالهر % 14يقالالدر بحالالوالي  رففالالاعويالحالال  حالالدوث ا

 .الماضي

 

ك، .ألالى د 11أما دعم اساالك النهربائيالة فقالد بعالغ حالوالي    

مالالالن مامالالالالي دعالالالم الشالالالهر % 0.1وقالالالدرت نسالالالبتب بحالالالوالي 

مقارنالة % 21يقدر بحالوالي ويالح  حدوث انخفاض . الحالي

 .بالشهر الماضي

 

ك، بنسبة فقالدر .ألى د 21بعغ دعم السيراميي والبوراال     

ويالحالالال  . مالالن مامالالالي دعالالالم الشالالهر الحالالالي% 1.2بحالالوالي 

 .مقارنة بالشهر الماضي% 21يقدر بحوالي  انخفاضحدوث 

 

ك، بنسالبة .ألالى د 112بعغ دعالم التنسالية الخارايالة حالوالي    

ويالحال  حالدوث . من مامالالي دعالم الشالهر% 2 قدرت بحوالي

مقارنالالالالة بالشالالالالهر % 11قالالالالدرت نسالالالالبتب بحالالالالوالي  انخفالالالالاض

 .الماضي
 
 441ألى ويس أاالمنت ملالى  762هكا وقد فم مر  حوالي    

 340 الالن مالالن الحديالالد ملالالى  14335باإلضالالافة ملالالى . مسالالتفيدأ  

 141مسالالتفيدا ، ومالالا فالالم مالالر  الطالالابوق اسبالالي  العالالاز  ملالالى 

مسالالتفيدا ، وفالالم  40لطالالابوق الجيالالري ملالالى مسالالتفيدا ، ومالالر  ا

مسالالالالتفيدا ، ومالالالالر   339مالالالالر  الطالالالالابوق اإلاالالالالمنتي ملالالالالى 

مستفيدا ، ووا  مر  هكه المواد  111الخراانة الجاهزة ملى 

 .2117 مار خال  ههر 

 

 212أمالالا عالالدد المسالالتفيدين مالالن التنييالالى المروالالزي فقالالد بعالالغ    

حية، مسالالالتفيدا ، وبالنسالالالبة لعالالالدد المسالالالتفيدين مالالالن اس قالالالم الصالالال

لنالل  فق   1السيراميي والبوراال ، وأاالك النهرباء فقد بعغ 

 .2117 مار و لي خال   منهم
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 2117 مارس رـــشهم الغ الدعم المنصر ة خالل 

التع ئةوتالضنة  الماد   
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:شركة مطاحن الدقيق والمخا ض الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :توالً   

 3511380 - 10900000 كيلو جرام   شاور ترض

 222126 - 2160000 - سكر

عل ة 6كرتون ع و   حليل  ودر  عادي  12221 721 624122 

عل ة 6كرتون ع و   ضيت ن اتع  141722 641 721214 

 121174 667 121805.5 كرتون معجون الطماطم

 742121 126 2626476 كيلو جرام الدجاج 

 - - - كاسات ج ن كاسات

 - - - كيلو الطحين

 6172612 111 - - دجمالع دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريالك -1 33859 211 1800 غ24x411كرتون ع و    

QI 2-سيميالك تد انس غ 411   - - - 

QI 1-سيميالك غين     - - - 

جولد 26ل دسحلي -4     - - - 

حليل  روميل  -1 غ 24/411كرتون ع و      - - - 

(1)نان  -6     1100 680 16531 

(2)نان  -7     700 160 10520 

غين  لص  -2     3958 594 124055 

(1)نان  -2     1400 040 15653 
 - - -     روجرس جولد  -11

(1)د تاميل  -11      600 400 6203 

(2)ميل د تا -12     920 812 6937 

(1) ي يالك  -11     250 900 3269 

(2) ي يالك  -14     550 620 6450 

 28138 341 861 -  يدياشور -11

(1)توتال كمفورت  -16  - 1673 394 49149 

(2)توتال كمفورت  - 17 - 1018 804 29906 

(1)توتال كمفورت  -12  - 1595 625 46693 

غييات األطفالدجمالع دعم حليل وم  - - 170 377370 

دجمالع الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق والمخا ض 
 الكويتية

- - 323 6449979 

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

كجم 11كيس ضنة   585878 880 562442 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
فيدين من الرروض العراريةطا وق جيري للمست*   

 3102 306 1551153 طـا ـوقـــة

:شركة مطاحن الدقيق والمخا ض الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطا وق األ يض العاضل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطا وق اإلسمنتع* 
 األطرم الصحية* 
 األسالك الكهر ائية* 
 السيراميك وال ورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
علمتر مك  
- 

 متر مكعل
 طـا ـوقـــة

- 
- 
- 
- 

11082 
24305 
184 

101110 
3517000 

 16 
8 

12 
 379 

- 
500 
- 

400 
800 

- 
- 
- 
- 

2044629 
425337 
966000 

1995911 
472684 
16800 
13440 
25200 
318360 

 13293887 209 - - 2117 مارس دجمالع الدعم المنصر  خالل شهر

 
 . ل الجهات الخارجية المختصة سو  يتم ددراج احصائيات الشهر السا قن را لتأخر احصائيات الدعم من ق*
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 م الغ الدعم المنصر ة حسل المجموعات الرئيسية
 2116 مارسمرارنة  شهر  2117 مارسخالل شهر 

             ك.الريمة ألقرل تل  د
2117 مارس ال يان 2116 مارس   )%(التغير  

 (12) 12122 6171 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  177 122 (1) 

المواد اإلنشائيةا  * 6244 11112 (12) 

 (42) 22222 11224 دجمالع الدعم المنصر 

 .الطا وق األ يض  الجيري الطا وق  اإلسمنت  تشتمل عل  الحديد*           
 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2117 مارس شهر

 الوحد  الماد 
 2117 مارس

 الكمية       عدد المستفيدين

    762616 441 كيس  تسمنت

 14111 141 طن حديد

 21411 41 طا وقة جيريطا وق 

 22261 141 طا وقة ت يض عاضلطا وق 

 4212111 112 طا وقة طا وق دسمنتع

 126161 111 مر رمتر  خرسانة جا ض 

  
 
 
 
 
 
 

 الماد 
 2117 مارس

 (ك.د)الم لغ  لمستفيدينعدد ا

 1161111 212 التكيي  المركضي

 1111 1 األطرم الصحية

 6111 1 السيراميك وال ورسالن

 4211 1 تسالك كهر اء

 144111 621 األص اغ الخش ية

 .م ا ة للجدول األول و ناك جدول جديد  نود جديد  ناك  2114من شهر مايو ا تداًء *                        
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و ي  المؤشرات قد تكون داللتهرا م اشرر  . الوطنع االقتصاد ناك العديد من المؤشرات التجارية التع تعكس الحالة  ع       

  ولكن  ع تحيان كثير  قد تكرون لهرا داللرة غيرر م اشرر  وتعت رر التجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / توالوكرراالت التجاريررة و/ معررامالت طلررل تجديررد للسررجل التجرراري تواسررات تي رراً ألو رراع اقتصررادية قائمررة كمررا  ررو لانعك

نفرس  مررمرر مرارنرة  ا ريرلشرهر ونو ح  ع  ي  العجالة المعامالت السا رة التع تمرت خرالل . العالمات والرخص التجارية
 :أل مية د راض ا عل  الوج  التالعا و ع تت من تنشطة عديد  من الما ـع الشهر من العام 

 
 

 :يالسجل التجار: توالً 
 
 يردر رتفاع ا  ةمعامل 112 لغ قيد الشركات  -1

 .2116 ا ريل رمر شه مرارنة% 22حوالع  
 

  انخفاض ة معامل 211 قيد  روع الشركات  لغ -2
شهر ة مر مرارن% 11 حوالع ر يرد ملحو 
 .2116 ا ريل

 
  ةمعامل 121 تالشركات  يانات حصدت تعديال -1

 مرارنة  شهر %2حوالع  يردر  نخفاض ا
 .2116 ا ريل

 
 2121عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4

 يكاد ال ييكر  انخفاض طفي  جدا    عاملةم
 .2116 ا ريلمرارنة  شهر 

 
  انخفاض  ةمعامل 12 لغت معامالت الر ن  -1

 .2116 ا ريل  شهرمرارنة %64 حوال  يردر 
خالل شهر معاملة  111ركات  لغت عرود ش -6

 .2117ا ريل 
 
 
 
 

 

 :الوكاالت التجارية: ثانياً 
 
  لةمعام 116 لغ طلل تسجيل وكالة تجارية  -1

مرارنة مر % 116حوالع  يردر ملحو   تصاعد 
  .2116 ا ريل شهر

 
 رتفاعا   ةمعامل 71وكالة تجارية  تجديد لغ طلل  -2

 .2116 ا ريل مر شهر مرارنة% 1يردر  حوالع 
 
 تصاعد   التمعام 7ة تجارية وكالتعديل لغ طلل   -1

 ا ريلشهر مرارنة مر % 111يردر  حوالع ملحو  
2116. 

 
 تصاعد    لةمعام 21 دلغاء وكالة تجارية لغ طلل  -4

 ا ريل شهر مرارنة % 211يردر  حوالع ملحو  
2116.  

 
معامالت    تصاعد ملحو   4 لغ طلل  دل  اقد  -1

 .2116شهر ا ريل مرارنة  % 111يردر  حوالع 
 
تم الرد عل  كتل االستفسارات الوارد  من داخل  -6

يردر  حوالع  رتفاع ا  ةمعامل 22الوضار   عدد 
 .2116 ا ريل مرارنة مر شهر22%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر

  2116 ا ريل مرارنة  شهر 2117 ا ريل

2117 ا ريل ال يان م 2116 ا ريل   )%(التغير       

 22 421 112 قيد شركات رئيسع 1

 (50) 411 211 قيد شركات  روع 2

 (9) 423 383 تعديل شركات 3

 - 2191 2181 مستخرجات 4

 (64) 33 12 ر ن 5

-  - 111 عرود تعديل شركات 6

 9 3481 3802 دجمالع المعامالت
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 رمعامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شه
 2116 ا ريل مرارنة  شهر 2117 ا ريل

2117 ا ريل  ال يان م )%(التغير   2116 ا ريل    

 116 61 116 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 1 62 71 طلل تجديد وكالة تجارية 2

 111 1 7 طلل تعديل وكالة تجارية 1

 211 2 21 طلل دلغاء وكالة تجارية 4

 111 1 4 طلل  دل  اقد 5

كتل االستفسارات الوارد  من داخل الوضار  الرد عل  6  22 21 22 

 61 217 117 اإلجمالع
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   لررغ عرردد مشرراركة  ررع معررارض خارجيررة وداخليررة ررع  ررل توجرر  الرروضار   ررع تفعيررل وتنشرريط دور المعررارض  دولررة الكويررت وال      
خرراص معرررض )  (معرررض لررواضم العائلررة)  (المصررورينمعرررض ) :و ررم معر رراً ( 11) 2117 ا ريررلخررالل شررهر  لداخليررةرض ااالمعرر

معرررض الترريوق والصررحة )  ( رريال تونررومعرررض )  (المعرررض األوكرانررع األول)  ( شررركة انترناشرريونال  يمرروس  رانشررايضض التجاريررة
تمررا  يمررا يتعلررق و(. معرررض عمررار يررا مصررر)  و(معرررض  صررمات كويتيررة)  (تنررا كررويتع –معرررض مسررتلضمات العائلررة )  (والجمررال

 .2117ا ريل  المعارض الخارجية  لم يتم دقامة تي معرض خالل شهر 
 
 

: معرارض و رم (11) 2117ا ريرل  يا وقد  لغ عدد المعارض المرامة عل  ترض المعارض الدولية  منطرة مشرر  خرالل شرهر      
  (األضيراء الصريفيةمعررض )  (رق األوسرطرياد  األعمال وحرروق اإلمتيراض  رع الشرمعرض )   (Comfest conكومفست معرض )
معررض العطرور )  (معررض الهردايا)  (معررض السراعات)  (معرض التسوق العرالمع)  (Kuwait eduex 2017معرض التعليم )

  .(معرض المال س والدراعات الر يعية)  و(وتدوات التجميل
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2116 ا ريلارنة  شهر مر 2117 ا ريل  
 
 م
 

2117ا ريل  ال يان 2116 ا ريل  ()%التغير    

 - - - المعارض الخارجية 1

 44 2 11 المعارض الداخلية الخاصة 2

 111 1 11 المعارض المرامة عل  ترض المعارض  مشر  1

 64 14 21 اإلجمالع

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 


