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 :قطاع الشركات: جوالً 
 

 : ركات المساامةالش .1
لشااركات مساااامة  ةرخصاا( 2)الااواارة عاادد منحاات 
الريااااام أأعمااااال : والتاااام تعماااال زاااام مجااااالمرفلااااة 

المرااااوالت اإلنشاااا ية مااا  مأاااا  وجساااور وددارتهاااا 
جسااهم وأيااو وشااراء تملاا  واإلشااراع عليهااا كاايل  

العراريااة لحساال الشااركة زرااط زاام شااركات ساندات ال
رخااص ( 5)عااددكمااا جصاادرت .الكوياات وزاام الخااار 

ألزاارع الشااركات المساااامة العامااة والتاام تعماال زاام 
الااادزو المساااأ   اتأطاقخااادمات مصااارزيةل: مجاااال 

 عاااددجصاادرت كاايل  كازترياللاللحومأيو اإللكترونيااةل

 :مرفلاة زام مجاالة مسااامة شاركفرع رخصة ل( 2)
 .صيرزةال
  

 :شركات األشخاص. 2
       جمااااا أالنسااااأة لشااااركات األشااااخاص الصااااادرة زرااااد 

          دجماااااااااالم عااااااااادد تاااااااااراخيص الشاااااااااركات غ ألااااااااا
   خااااالل ااااايا  رخصااااة( 522)  سااااية الصااااادرةالر ي

   لشاااااااركات يات  ةرخصااااااا (555)الشاااااااهر منهاااااااا 
لشاااااااركات  ةرخصااااااا( 14)ل مساااااااؤولية محااااااادودة

ل لشاركات توصاية أسايطة ةرخص( 11)و لتأـامنية
( 221)زم حي  ألغ دجمالم جزرع الشركات الصادرة 

.2116سرمارشااااااااه خااااااااالل ل ويلاااااااا رخصااااااااة
 

  

 2116 مارس شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2115 مارس مرارنة أشهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الر يسية

 2115 مارس 2116 مارس 2115 مارس 2116 مارس

 165 127 221 555 يات مسؤولية محدودة

 22 12 11 14 تأامنية

 12 16 21 11 توصية أسيطة

 225 221 221 522 اإلجمالم
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 

 
 
 

حجم التاراخيص الصاادرة حسال الرطااع .  1
 :ياالقتصاد

 
ألاااغ عااادد التاااراخيص التجارياااة الفردياااة التااام 

زاام  اً خيصااتر (464)وازرات الااواارة علاا  دصاداراا 
زاام  خيصاتاار (1)منهااا  لمختلفااة اقتصاااديةجنشااطة 
ملحاو  ارتفااع ألالحرزياةالمها  االستشاارية وقطاع 

مرارنة مو نفس الشاهر ويل  أال% 51 أحوالم ردري
المنتجات  زم قطاع اً ترخيص( 15)لالماأمم  العام 

أحااوالم  يراادر ملمااوسأارتفاااع ل الحيوانيااة والنأاتيااة
نااة مااو نفااس الشااهر ماا  العااام ويلاا  أالمرار% 11

خاادمات األعمااال ترخيصاااً زاام قطاااع ( 11)الماأاامل
% 22أحاااوالم  يرااادر ملحاااو  فااااضنخأا لالتجارياااة

ويل  أالمرارناة ماو نفاس الشاهر ما  العاام الماأام 
 ماااواد ومعااادات الأنااااءزااام قطااااع  اً ترخيصااا (12)ل
مااو مرارنااة  %42يراادر أحااوالم واأاا   نخفاااضأا

زام  اً ترخيصا( 17). مـماأاالنفس الشهر م  العاام 
 أإنخفااااضويلااا  للحرزياااةخااادمات األعماااال اقطااااع 

رارنااااااة أشااااااهر م %47يراااااادر أحااااااوالم واأاااااا  
المعااادات زااام قطااااع  خيصاتااار( 6).2115ماااارس
% 45 حوالمأيردر  واأ  ضنخفاأإويل  لواآلليات

( 1).مـعام الماأااااـرنااااة أاااانفس الشااااهر ماااا  الاااامرا
ل األم  والسالمة واللواام الطأياةزم قطاع  تراخيص

مرارناة % 41يرادر أحاوالم  واأا  ويل  أإنخفاض
 .أنفس الشهر م  الـعام الماأـم

 

 :التراخيص الصادرة حسل األنشطة حجم.  2
 

خااالل الشااهر  اً ترخيصاا( 464)تاام تصاانيع الااـ       
  لاً فـصنيـت (14) تـدة ألغـعدي اقتصاديةجنشطة   ـــدل
 

عااير تصاانيفها لأااملة حجمهااا أجاناال جنشااطة جخاار  ت
 .وكثرتها

 
 أنساااأة ترااادر (تجاااارة عامااا ل)ح ااااً كانااات جأراااااا  
أالترتياال  ايليهاا .ماا  جملااة التااراخيص %7حااوالم أ

المالأااااس )ة التجاريااااة لكاااال ماااا  نشااااطتااااراخيص األ
الجاااةلالهاادايا والكمالياتلاسااتيراد وتصاادير ووكياال 

أنسااأة تراادر أحااوالم ( أالعمولةلأرالةلحالقااة للرجااال
ماااأكوالت )أالترتيااال كااال مااا  ميلااايهلكااال مااانهم % 4

خفيفةلاألحييااااااااااااة والحرا للمراااااااااااااوالت عامااااااااااااة 
ة ترادر أحاوالم أنسأ (للمأانملصالو  تجميل السيدات

لتجارياااة التالياااة ة انشاااطاأل ميلااايه. لكااال مااانهم 1%
لحلويات ومعجناتلخياط مالأس سيداتلغسايل مطعم)

لكاال  %2أنسااأة تراادر أحااوالم ( وكااوي علاا  الأخااار
وأاقم التراخيص ألنشاطة  .م  جملة التراخيص منهم

ما  % 52جخر  تعير تصنيفها ألغت نساأتها حاوالم 
 .دجمالم التراخيص

 

التراخيص الصادرة حسال التواياو  حجم.  1
 :(المحاز ات)الجغرازم 

 
 واعاات جعااداد التااراخيص الصااادرة خااالل الشااهر    
  .المحاز اتعل  العديد م   اً خيصرت (464) وام
ة نساأالمركاا األول حياث ألغات  حولم ةمحاز  تأوجت
ا تليها .%11م  جملة التاراخيص حاوالم  حصدتما 

أنساأة م ا الثاانالمركا حصادت حيث لعاصمةا ةمحاز 
كا وأالمر .م  دجمالم التراخيص %24تردر أحوالم 

حاوالم أأنساأة قادرت  فروانياةال ةتاأتم محاز ا الثالث
 أتم أااالمركا الراأااويااو .التااراخيصماا  جملااة  21%

زام حاي   %16أنسأة تردر أحولم  األحمديمحاز ة 
 ترادر أنساأة ا الخاامس كأالمر محاز ة الجهراءتأتم 

 خاااالليلااا  و .لاااة التاااراخيصمااا  جم% 11أحاااوالم 
.2116 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارس شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر
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 االقتصاديةجعداد التراخيص التجارية الفردية حسل الرطاعات 
 2115 مارس مرارنة أشهر 2116 مارسخالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2116 مارس  2115مارس   )%(التغير    

 (14) 76 51 الوجأات الغيا ية 1

أاتيةالمنتجات الحيوانية والن 2  15 27 11 

 (12) 61 61 المنسوجات والكماليات 1

 (12) 14 22 األثاث واألجهاة 4

 (27) 11 2 اإلعالم والتسلية 5

طأيةالواام اللاألم  والسالمة و 6  1 5 (41) 

 (45) 11 6 المعدات واآلليات 7

 (42) 21 12 مواد ومعدات الأناء 2

 (16) 17 11 المراوالت 1

ل التجاريةخدمات األعما 11  11 116 (22) 

 (1) 112 12 التسوي  والصيرزة والفناد  11

 51 2 1  المه  االستشارية  12

 (47) 12 17 خدمات األعمال الحرزية  11

 (11) 27 11 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 (2) 21 74 الحرع الأسيطة 15

 (22) 642 464 اإلجمالم
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 ردية الصادرة ألامعدد الرخص التجارية الف

 2116 سرمااألنشطة خالل شهر 
)%( النسأة العدد النشاط م  

 2 11 مطعم 1

 1 14 مأكوالت خفيفة 2

 2 11 حلويات ومعجنات 3

 4 12 المالأس الجاااة 4

 1 12 األحيية والحرا ل 5

 4 12 الهدايا والكماليات 6

 1 12 مراوالت عامة للمأانم 7

يل أالعمولةاستيراد و تصدير ووك 8  21 4 

 4 11 أرالة 9

 7 14 تجارة عامة  10

 2 11 خياط مالأس سيدات 11

 2 11 غسيل وكوي عل  الأخار 12

 4 17 حالقة للرجال 13

 1 15 صالو  لتجميل السيدات 14

 52 243 جنشطة اخري 15

 111 464 اإلجمالم 
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 حسل الرطاعاتجعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة 
2116مارس والمحاز ات خالل شهر قتصاديةاإل   

االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالم الجهراء األحمدي الفروانية حولم العاصمة 

 51 5 2 11 16 11 الوجأات الغيا ية  1

 15 7 1 1 11 5 المنتجات الحيوانية والنأاتية 2

 61 5 11 2 27 11 المنسوجات والكماليات 1

ألجهاةاألثاث وا 4  2 4 6 4 6 22 

 2 - 2 1 1 - اإلعالم والتسلية 5

طأيةالواام اللاألم  والسالمة و 6  - 1 2 - - 1 

 6 1 1 - - 4 المعدات واآلليات 7

 12 - 2 1 - 1 مواد ومعدات الأناء 2

 11 1 6 2 6 11 المراوالت 1

 11 1 1 12 - 1 خدمات األعمال التجارية 11

لفناد التسوي  والصيرزة وا 11  11 17 1 11 12 12 

والحرزية االستشاريةالمه   12  1 1 1 - - 1 

 17 1 1 2 6 5 خدمات االعمال الحرزية 11

 11 2 4 1 6 6 اإلصالحات لألعمال الحرزية 14

 74 5 15 25 21 2 الحرع الأسيطة 15

2116 مارس اإلجمالم( 1)   111 111 12 75 42 464 

2115 مارسم اإلجمال (2)   141 111 27 112 41 412 

 (6) 17 (11) 6 21 (21) (%)نسأة التغير             
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  مواعاة علا  الادول العرأياة وأرياة .ملياو  د 17 حوالم 2116 مارس ألغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
أرياة  نساأة وألغات ل%57 ترادر حاوالم  محررة نساأة .د و ملي 1 حوالم حيث كا  نصيل الصادرات للدول العرأية العالملدول 

لصاادرات  %6حاوالم أرادر ي نخفااضا يالحا  حادوثو.  .د ملياو  7ترادر أحاوالم  محرراة صاادرات % 41دول العالم حاوالم 
 الشاهرلصاادرات ارتفااع أالنسأة للمرارنة أنفس الشهر ما  العاام الماأام زراد حادث و لالشهر أالنسأة لصادرات الشهر الماأم

 .%25حوالم أ يردر
 

 

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

 
 

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

  أنساااأة ترااادر حاااوالم .د ملياااو  1 حاااوالم صاااادراتها
 .الصااادرات دلاا  دول العااالم األخاار  ماا  دجمااالم% 41

% 27 محاوالأالمرتأة الثانية أنساأة ترادر  تركياواحتلت 
 2ل وأجملة صادرات ترادر أحاوالم م  دجمالم الصادرات

ألغاات  حيااث ثالثااةالمرتأااة ال اولناادا احتلااتو . .د مليااو 
  أنساااأة ترااادر .د لاااعج 757 حاااوالم جملاااة صاااادراتها

 .دجمااالم الصااادرات دلاا  دول العااالم ماا % 11حااوالم أ
وجما أرية صاادرات دول العاالم األخار  خاالل اايا الشاهر 

زرنساال جلمانياال ل الأرتغاال زرد كانت مواعة عل  كال ما 
جسااأانيال غينيااال كينيااال تناانيااال ألجيكااال قأاارصل دياارا ل 

 .والهند
 
لصادرات أرياة دول العاالم  ارتفاع ملحو  ويالح  حدوث 

أنساأة  الماأامللشاهر األخر  خالل ايا الشاهر أالنساأة 
لصاادرات  رتفااع ملماوسا حدثكما  ل%51 حوالم تردر

الشاااهر لأرياااة الااادول األخااار  أالنساااأة لصاااادرات نفاااس 
وكانت جام  .%12حوالم أ يردر الشهر م  العام الماأم
أاولم مأياد الحشاراتل  :الشاهر ياالمواد المصدرة خالل ا

 .وايت سأيرتل ومنتجات غيا يةمواد سيليكو ل  لدثيلي 
 
 
 

تراادر الاادول محررااة صااادرات  مردمااة اااي  العاارا احتلاات 
مااا   %71 ترااادر حاااوالم  أنساااأة .دملياااو   7 أحاااوالم

الصااادرات  تليهااا .ول العرأيااةدجمااالم الصااادرات دلاا  الااد
حيااااث كاناااات جملااااة  %12 حااااوالممحررااااة  رد األ دلاااا 

 تأاةالمر زما متليه . .د مليو  1أحوالم تردر  هاتصادرا
% 7نساااأة ترااادر أحاااوالم حياااث حررااات  مصااار ةالثالثااا

وزاام المرتأااة  . .د جلااع 621أحااوالم تراادر  أصااادرات
جلاع  112حياث ألغات صاادراتها حاوالم  الجاا رالراأعة 

جماا أرياة صاادرات الادول %. 1لم   أنسأة ترادر أحاوا.د
زرد كانت مواعة علا   2116 مارس العرأية خالل شهر

  .وزلسطي  لالسودا  تونسللأنا ل اليم ل  كل م 
 

دول للااالصااادرات اااايا الشاااهر  انخفااااضويالحاا  حااادوث 
حاوالم أيرادر العرأية أالنساأة لصاادرات الشاهر الماأام 

الشااااهر للاااادول لصااااادرات  ارتفاااااعحاااادث  أينمااااا ل27%
مرارناااة أصاااادرات  %21حاااوالم أنساااأة ترااادر أ لعرأياااةا

حيااث كاناات جااام المااواد  .الماأاامنفااس الشااهر ماا  العااام 
جكياااس  :العرأيااة خااالل ااايا الشااهرول المصاادرة دلاا  الااد

ل ورقياااةل جصاااواع وجليااااع اجاجياااةل عأاااوات أالساااتيكية
صااودا كاويااة قشااورل  حأيأااات أالساتيكيةلمنتجاات جلأااا ل 

 ل مااواد أالسااتيكيةل كاايسل مااواد عاالااةل أااولم أااروألي
     حااااااااااامض ل ايااااااااااوتوصااااااااااالتل  لأااااااااااولم دثيلااااااااااي 

.ل وحلويااااااااااااااااااااااتتاااااااااااااااااااااوزمايااااااااااااااااااااادروكلوري ل 
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 الكويتية المنشأ 2116 مارس صادرات شهر
 2115 مارسو 2116 زأرايرمرارنة أشهري 

      .قرل جلع دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدرة لها م
 قيمة صادرات

2116 مارس  
راتقيمة صاد  

2116 زأراير  
 قيمة صادرات

2115 مارس  

 7256 12115 1456 الدول العرأية 1

 5412 4712 7112 أرية دول العالم 2

 11264 17617 16562 جملة الصادرات

111=  2116الرقم الرياسم لعام   111 116 21 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2116 مارس صادرات شهر
لمجموعة الدول العرأية  2115 مارسو 2116 رزأراي أشهري  

  .قرل جلع دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدرة دليها م
 قيمة صادرات

2116 مارس  
 قيمة صادرات

2116زأراير   
 قيمة الصادرات

2115 مارس  

 521 5151 629 مصر 1

 111 11 149 اليم  2

 11 - - سوريا 1

 71 211 167 لأنا  4

 561 211 - المغرل 5

 271 62 38 تونس 6

 1124 1171 1145 األرد  7

 47 16-  ليأيا 8

 1722 4722 6111 العرا  9

 25 121 24 السودا  10

 766 111 112 الجاا ر 11

 11 1 11 زلسطي  12

اإلجمالم              1456 12115 7256 

111=  2116الرقم الرياسم لعام   111 137 21 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ
2116 مارس رهلدول العالم األخر  خالل ش  

)%(النسأة   .الريمة ألقرل جلع د الدول المصدر دليها م  

 5 144 الأرتغال 1

 4 262 زرنسا 2

 2 121 جلمانيا 1

 1 171 جيكاأل 4

 41 2211 ديطاليا 5

 1 126 قأرص 6

 - 5 ديرا  7

 7 471 جسأانيا 2

 - 5 غينيا 1

 27 1142 تركيا 11

 - 5 كينيا 11

 - 2 تناانيا 12

 11 757 اولندا 11

-  1 الهند 14

 اإلجمالم
(2116 مارس)   

7112 111 

 اإلجمالم للشهر الساأ  م  نفـس العام
(2116 زأراير ) 

4712 - 

 اإلجمالم لنفس الشهر م  العام الساأ  
(2115 مارس)  

5412 - 
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 2116 مارس خالل شهر شهادات المنشأ الصادرة للدول العرأية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

يمة اإلجماليةالر  
(  ( .د

 167111 عأوات أالستيكية -جصواع وجلياع اجاجية   -جكياس ورقية  21 لأنا  1

 622541 مواد أالستيكية – أولم أروألي  –مواد عاالة  22 مصر 2

 1145262 وصالت -أولم دثيلي   -حأيأات أالستيكية  272 األرد  1

 17616 كيس -أولم دثيلي   -حأيأات أالستيكية  1 تونس 4

 6112251 حامض ايدروكلوري  -ايوت  -منتجات جلأا   167 العرا  5

كيس -أولم دثيلي   -حأيأات أالستيكية  11 الجاا ر 6  112412 

 141162 جصواع وجلياع اجاجية 11 اليم  7

 24142 توزم - صودا كاوية قشور 1 السودا  2

 12477 حلويات 7 زلسطي  1

 1455711  545 اإلجمالم
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 شهادات المنشأ الصادرة لدول العالم األخر 
   2116 مارسخالل شهر 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادرة

 جام المنتجات الكويتية الصادر لها     
 شهادات المنشأ     

 الريمة اإلجمالية    
 ( .د)     

حشراتمأيد ال 1 تناانيا 1  2251 

 144211 أولم دثيلي  5 الأرتغال 2

 262112 أولم دثيلي  1 زرنسا 1

أولم دثيلي  -مواد سيليكو   1 اولندا 4  756111 

 2216 وايت سأيرت 1 الهند 5

 4264 وايت سأيرت 1 غينيا 6

 121142 أولم دثيلي  5 جلمانيا 7

 5121 منتجات غيا ية 2 يرا د 2

لي أولم دثي 4 ألجيكا 1  172211 

 2212612 أولم دثيلي  21 ديطاليا 11

 126111 أولم دثيلي  2 قأرص 11

 471112 أولم دثيلي  7 جسأانيا 12

 4112 وايت سأيرت 1 كينيا 11

 1142171 أولم دثيلي  51 تركيا 14

 7112112 -     115 اإلجمالم
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 127تاام تجديااداا زكااا  عاادداا  مااا التااراخيص التاامج
 اً خيصاتر 1215ويلا  مراأال  الشاهرلخالل  اً خيصتر

ويلاااا   الماأاااامل العااااام ماااا  مااااارس خااااالل شااااهر
وقاد وازرات الاواارة  .%25يرادر أحاوالم نخفاض أا

 ماارس مؤقتا خالل شهر ترخيصاً  711 رداـعل  دص
مرارنااة % 15 حااوالمأقاادر  رتفاااعأا ويلاا  ل2116

 .الماأممو نفس الشهر م  العام 
 

 
 
 

 جعاادادزاام أساايطاً  رتفاعاااً ا 2116 مااارس شااهرشااهد  
( المؤقتة المجددةل لجديدةلا)الصادرة  ستيراداال تراخيص
 ل2116رزأرايا مرارنة أماا صادر خاالل شاهر %5أنسأة 

 ماااأين .خيصاااً تر 1765وقااد ألغاات جملااة اااي  التااراخيص 
 االساتيرادلتاراخيص  %11 حاوالمأيرادر  انخفااضحدث 

وكاا   .الماأامصدار  لنفس الشهر م  العاام عما سأ  د
أنساأة  اً خيصتر 1165مة العا االستيرادنصيل تراخيص 

زكاا   المؤقت االستيرادجما تراخيص  ل%60 متردر حوال
كمااااا ألغاااات جعااااداد تااااراخيص  .اً ترخيصاااا 711عاااادداا 
ل رخااالل الشااه اً خيصااتر 112 العامااة الجدياادة االسااتيراد

 لمـاـاأـمـالماارس  اللــاخ اً صـرخياـت 111 لـ  مراأـويل
.%1والم راااااااااااااادر أحااااااااااااااي أساااااااااااااايط نخفاااااااااااااااضأا
 

 

 
 2116 مارستراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2115 مارس أالمرارنة مو شهر

 )%(التغير  2115 مارس 2116مارس الأيا  م

 21 215 172 أأاعة 1

 - 2 2 مالأس عسكرية 2

 17 61 21 (سنوية)مواد كيماوية  1

 - 4 4 خصلأو 4

 - 2 - آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - 1 - جمعيات 6

 - - - شركة شيفرو  العرأية 7

- - -  شركة الايوت العرأية 8

 (26) 126 241 ياراتس 9

 15 609 700 اإلجمالم 
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مارسشهرالعامة الصادرة خالل  االستيرادتراخيص   

 ونسأتها دلي  2115 مارسمرارنة مو شهر  2116

وع المعاملةن  
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديداا جديدة

 تجار جزراد

2116 مارس  41 242 221 

2115 مارس  67 121 111 

%التغير   (11) (25) (27) 

م.م.شركات ي  

2116 مارس  21 552 641 

2115 مارس  42 717 725 

%التغير   71 (24) (12) 

 شركات تأامنية

2116 مارس  5 56 61 

2115 مارس  11 76 21 

%التغير   (62) (26) (11) 

   شركات توصية أسيطة

2116 مارس  7 46 51 

2115 مارس  6 55 61 

%التغير   17 (16) (11) 

 شركات مساامة

2116 مارس  2 25 27 

2115 مارس  5 44 41 

%التغير   (61) (41) (45) 

 اإلجمالم

2116 مارس  112 127 1156 

2115 مارس  111 1215 1174 

%التغير   (1) (25) (22) 
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 أحاوالميرادر للعدياد ما  الماواد  قدمت الاواارة دعمااً     
تم صارز   ل .د( 26112417) كويتيا دينارا مليو  26

 أنساأة دعما  ارتفووأيل  يكو  قد  ل2116 زأرايرخالل 
  . الشهر الساأ  عليع   %61 والمحأ تقدرملحو ة 

 
وعااة المااواد األساسااية التاام تصاارع عاا  ح ياات مجم    

يراادر طرياا  الأطاقااة التموينيااة لهاايا الشااهر علاا  دعاام 
مااا  %  52 ونساااأتها حاااوالمل  .ملياااو  د 15 أحاااوالم

 .دجمالم الدعم المشار دلي  آنفا
 

جرا أشااااورل ساااكرل  وتشااامل ااااي  المجموعاااة علااا     
معجااااو  اياااات نأاااااتمل  حلياااال أااااودرة عاااااديلعاااادسل 

 تصااااعد نااا  قاادجويالحاا  لطحاااي ل واالاادجا ل  طماااطملال
% 161حاااوالم أ تقااادرجاااداً  ملحو اااةأنساااأة دعمهاااا 

 .الماأم يناير مرارنة أشهر
 

أااايع دلااا  ااااي  المجموعاااة دعااام مغاااييات جلكااا  ديا     
ماا  دجمااالم % 2 تراادر حااوالم أنسااأة وحلياال األطفااال

حاوالم  مطااح  الادقي  الادعم لشاركة جملاةصال تالدعم ل
 .2116 زأراير رع خاللم  دجمالم الدعم المنص% 61
 

ايا وقد تم صرع قيمة دعم المواد الساأرة دل  شركة     
تهاا والتام قادرت جمل لمطاح  الادقي  والمخااأا الكويتياة

 الريمااة السااااأرةتصااااعدت  ل .مليااو  د 16أمااا يراااارل 
عاا  مااا تاام % 117 حااوالمأتراادر  ملحو ااة جااداً  نسااأةأ

 .الماأمزم الشهر   صرز
 

 ل .جلاااع د 727حاااوالم سااامنت ألغااات قيماااة دعااام اإل   
ويالحاا  . ماا  دجمااالم الاادعم% 1قاادرت أحااوالم أنسااأة 
حاوالم ألاغ  الماأامدعما  عا  الشاهر ل انخفااض حدوث
16%. 
 

حااوالم ألااغ دعاام الطاااأو  الجيااري خااالل ااايا الشااهر   
م  دجمالم دعم أنسأة أ يلة تكاد ال تيكر  ل .د 1611
لدعماا  عاا   ملحااو  انخفاااضويالحاا  حاادوث  .الشااهر

 %.62الشهر الماأم ألغ حوالم 
 
ألااغ دعاام الحديااد الاايي قدمتاا  الااواارة خااالل الشااهر    

 ل وااااو يمثااال نساااأة ترااادر حاااوالم .د ملياااو  1حاااوالم 
 طفيااع رتفاااعاويالحاا  حاادوث . ماا  دعاام الشااهر% 11

 .مرارنة مو الشهر الماأم% 1.7 أحوالمتردر نسأت  
 
شااهر غ دعاام الطاااأو  األأاايض العاااال خااالل ااايا الألااو   

ماا   %4قاادرت حااوالم وأنسااأة  ل .د جلااع 126 حااوالم
يرادر طفياع  ارتفااعويالحا  حادوث  .دجمالم دعم الشهر

 .الماأم مرارنة أالشهر %1.7حوالم أ
 

نساأت  ل وكانات  .د ملياو  2ألغ دعم التكييع حوالم    
 نخفااضاويالحا  حادوث . م  دجمالم الدعم% 7حوالم 
 .ماأممرارنة أالشهر ال% 16أحوالم  يردر
 

  خاااالل .ملياااو  د 1وألاااغ دعااام الخرساااانة حاااوالم     
ما  دجماالم % 12الشهر الحالمل أنساأة قادرت أحاوالم 

دعم  أنساأة قادرت  نخفضاوأيل  يكو  قد  .دعم الشهر
 .ع  الشهر الماأم% 22أحوالم 

 
 حاوالمجما أالنسأة للطااأو  اإلسامنتم زراد ألاغ دعما     

ماا  دجمااالم % 1 ل أنسااأة قاادرت أحااوالم .د علااج 747
% 21يردر أحوالم  نخفاضاويالح  حدوث  .دعم الشهر

 .مرارنة أالشهر الماأم
 

 ل .جلاااع د 51 حاااوالموألاااغ دعااام األطرااام الصاااحية    
ما  دجماالم الادعم % 1.2قادرت أحاوالم طفيفاة أنسأة 

يراادر أحاااوالم  نخفاااضاويالحاا  حاادوث  .لهاايا الشااهر
 .مرارنة أالشهر الماأم% 15
 

لاع ج 61ال  الكهرأا ية زراد ألاغ حاوالم جما دعم األس   
ماا  دجمااالم دعاام % 1.2 ل وقاادرت نسااأت  أحااوالم .د

يراادر أحااوالم  انخفاااضويالحاا  حاادوث  .الشااهر الحااالم
 .الماأمشهر المرارنة أ% 16
 

جلااع  24وألااغ دعاام الساايرامي  والأورسااال  حااوالم    
مااا  دجماااالم دعااام % 1.1  ل أنساااأة ترااادر أحاااوالم.د

% 15يراادر أحااوالم  انخفاااضث يالحاا  حاادوو. الشااهر
 .مرارنة أالشهر الماأم

 
 ل .جلااع د 215ألااغ دعاام التكسااية الخارجيااة حااوالم    

 .ماا  دجمااالم دعاام الشااهر% 1أنسااأة قاادرت أحااوالم 
% 2 قااادرت نساااأت  أحاااوالم انخفااااضويالحااا  حااادوث 

 .مرارنة أالشهر الماأم
  

كيس جسمنت دلا   جلع 212حوالم ايا وقد تم صرع    
طاا  ماا  الحديااد  17751أاإلأااازة دلاا   .داً مسااتفي 461
أااايض األطااااأو  الكماااا تااام صااارع  لاً مساااتفيد 414دلااا  

وصرع الطاأو  الجياري دلا   لمستفيداً  411عاال دل  ال
 411ل وتم صرع الطااأو  اإلسامنتم دلا  اً مستفيد 627

 411مساااااتفيداًل وصااااارع الخرساااااانة الجااااااااة دلاااااا  
 رزأرايا وكاا  صارع ااي  الماواد خاالل شاهرل مساتفيدي 
2116. 

 
جمااا عاادد المسااتفيدي  ماا  التكييااع المركاااي زرااد ألااغ    

ل وألغ عدد المستفيدي  م  األطرم الصحية مستفيداً  111
ل جماا أالنساأة للسايرامي  والأورساال  زعاادد دي مساتفي 4

ما  جساال  دي  مساتفي 4ول فيدي مسات 1المستفيدي  ألغ 
 .2116 زأراير خاللالكهرأاءل ويل  

  

 



 

 16 

 2116 زأراير رـــشهدعم المنصرزة خالل مأالغ ال

التعأ ةوجالانة  المادة  
الكميات المنصرع عنها 

 الدعم

 الدعم المنصرع

 دينار زلس

:شركة مطاح  الدقي  والمخاأا الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :جوالً   
أشاور جرا  5736111 680 11111211 كيلو جرام  

 284445 600 3312000 كيلو جرام سكر
 88700 - 500000 كيلو جرام  عدس

علأة 6كرتو  عأوة  حليل أودرة عادي  111888 725 1638834 
علأة 6كرتو  عأوة  ايت نأاتم  155466 180 890820 

 148033 031 130081/75 كرتو  معجو  الطماطم
521/2222217 كيلو جرام الدجا    748 1013750 

 5393138 890 - كيلو جرام الطحي 

 15193834 854 - - دجمالم دعم المواد األساسية

:مغييات وحليل األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 11117 600 1600 غ24x411كرتو  عأوة   

QI 2-سيميال  جدزانس  51551 - 1500 لل 
QI 1- 117511 - 2900 لل  سيميال  غي 

جولد 26حليل دس -4  11521 230 650 لل 
 30134 211 1000 لل  حليل أروميل -5

(1)نا   -6  16511 621 1111 لل 
(2)نا   -7  11517 440 1300 لل 
غي  ألص  -2  72157 500 2500 لل 

(1)نا   -1  12211 100 1100 لل 
أروجرس جولد  -11  51122 800 2000 لل 

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

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

أيدياشور -15  16141 511 500 لل 

(1)توتال كمفورت  -16  - - - لل 

(2)توتال كمفورت  -  21221 266 997 لل 17

(1)توتال كمفورت  -12  21275 - 1000 لل 

 415527 116 - - دجمالم دعم حليل ومغييات األطفال

عم المنصرع لشركة مطاح  الدقي  ددجمالم ال
لمخاأا الكويتيةوا  

- - 277 15621422 

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

كجم 51كيس انة   211126 561 727126 

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

 1676 112 1212451 طـاأـوقـــة

:دقي  والمخاأا الكويتيةشركة مطاح  ال( 4  
 الحديد* 
 الطاأو  األأيض العاال* 
 التكييع* 
 الخرسانة* 
 الطاأو  اإلسمنتم* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهرأا ية* 
 السيرامي  والأورسال * 
 التكسية الخارجية* 

 ط 
 متر مكعل

- 
 متر مكعل
 طـاأـوقـــة

- 
- 
- 
- 

21711 
47261 

- 
155511 
5561111 

- 
- 
- 
- 

114 
- 

111 
211 
- 
- 
- 
- 
- 

2571152 
126216 
1111217 
1171162 
747264 
52511 
61421 
24111 
215211 

 26112417 516 - - 2116 زأراير دجمالم الدعم المنصرع خالل شهر

 
 .ن را لتأخر احصا يات الدعم م  قأل الجهات الخارجية المختصة سوع يتم ددرا  احصا يات الشهر الساأ *
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 دعم المنصرزة حسل المجموعات الر يسيةمأالغ ال
 2115 زأرايرمرارنة أشهر  2116 زأرايرخالل شهر 

              .الريمة ألقرل جلع د
2116 زأراير الأيا  2115 زأراير   )%(التغير  

 27 11141 15114 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليلال  415 214 62 

المواد اإلنشا يةا  * 11441 11756 (24) 

 1 25111 26112 دجمالم الدعم المنصرع

 ل الطاأو  اإلسمنتمنةل الخرساالعاالل التكييعل  الطاأو  األأيض لالجيري الطاأو ل اإلسمنتل تشتمل عل  الحديد*           
 .ألطرم الصحيةل األسال  الكهرأا يةل والسيرامي  والأورسال ا

 

 
 
 
 

 خاللعومة المستفيدي  م  المواد اإلنشا ية المد
  2116 زأراير شهر

 الوحدة المادة
 2116 زأراير

 الكمية       عدد المستفيدي 

 212741 461 كيس  جسمنت

 17751 414 ط  حديد

 411151 627 متر مرأو جيريطاأو  

 15121 411  متر مكعل جأيض عاالطاأو  

 5147111 411 طاأوقة طاأو  دسمنتم

 152261 411 كعلمتر م خرسانة جاااة

  
 
 
 
 
 
 

 المادة
 2116 زأراير

 ( .د)المألغ  عدد المستفيدي 

 1555111 111 التكييع المركاي

 4111 4 األطرم الصحية

 6111 1 السيرامي  والأورسال 

 6411 4 جسال  كهرأاء

 .تم دأازة أنود جديدة 2114م  شهر مايو اأتداًء *                        
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واي  المؤشرات قد تكو  داللتهاا مأاشارة . الوطنم االقتصادانا  العديد م  المؤشرات التجارية التم تعكس الحالة زم       

ل ولك  زم جحيا  كثيرة قد تكاو  لهاا داللاة غيار مأاشارة وتعتأار التجارية مثل من  الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / جوو الوكاااالت التجاريااة / اقتصااادية قا مااة كمااا اااو لمعااامالت طلاال تجديااد للسااجل التجاااري  جوانعكاسااات جيأاااً ألوأاااع 
ونوأ  زم اي  العجالة المعامالت الساأرة التم تمت خالل الشهر ماو مرارناة لهاا خاالل نفاس . العالمات والرخص التجارية

 :اا عل  الوج  التالمألامية دأرااوام تتأم  جنشطة عديدة م  ا الماأـملالشهر م  العام 
 
 
 

 :يالسجل التجار: جوالً 
 
 يردر رتفاعأال ةمعامل 621ألغ قيد الشركات  -1
 .2115 مارس رمرارنة مو شه% 1حوالم أ
 أانخفاض ةلمعامل 271 قيد زروع الشركات ألغ -2

 مارسشهر ة مو مرارن% 47 حوالمأر يردواأ  
2115. 

 لةلمعام 522 الشركاتت أيانات حصدت تعديال -1
 مارس مرارنة أشهر %6حوالم أيردر أارتفاع 
2115. 

 2612عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4
مرارنة أشهر % 4 يردر أحوالمأارتفاع  لعاملةم

 .2115 مارس
 أانخفاض لةمعامل 11ألغت معامالت الرا   -5

 .2115 مارس أشهر مرارنة %17يردر أحوال  

 
 :العالمات التجارية: ثانياً 
 
 للةمعام 968ديداع عالمة تجارية ألغ  -1
مرارنة % 15يردر أحوالم ملموس  نخفاضأا

 .2015 مارسأشهر 
 لةلمعام 141عالمة تجارية  ألغ زحص -2
مارس مرارنة أشهر %1در أحوالم ــرــي رتفاعاــأ

2115 
 معاملةل 545ألغ دخطار سداد رسوم اإلشهار  -1

مرارنة أشهر % 114يردر أحولم  أتصاعد ملحو 
 .2115 مارس

 لـيـجـسـ  تـلـة عـــارأــعــداد مـــت جعـغـلــأ -4
ي تغير جلم يحدث  للةمعام 12 ة تجاريةــالمـــع

 .2115 مارسشهر   مرارنة

 لشهادة 1142ألغت شهادة تسجيل عالمة تجارية  -5
 أشهرمرارنة % 111يردر أحوالم  ملحو  أارتفاع
 .2115 مارس

 لةمعامل 21تأشير عل  عالمة تجارية  ألغ  -6
 مرارنة أشهر% 74 يردر أحوالم حو مل نخفاضأا

 .2115مارس 
 لةـمعاملاا 241ة ـد عالمااة تجاريااـل تجديااــااغ طلـألاا -7

 ماااارسمرارناااة أشاااهر % 5يرااادر أحاااوالم أانخفااااض 
2115. 

 نخفااااض أا لةمعاملااا21 ألغااات طلأاااات مساااتخرجات -2
 .2115 مارسمرارنة أشهر % 1يردر أحوالم 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثالثاً 
 
رتفااع األ لةمعام 211طلل تسجيل وكالة تجارية ألغ  -1

  .2115 مارس مرارنة مو شهر% 2حوالم أيردر 
نخفااض األ ةمعاملا 76وكالة تجارياة  تجديدألغ طلل  -2

 .2115 مارس مو شهر مرارنة% 11يردر أحوالم 
أتصاااعد  لتالمعااام 7ة تجاريااة وكالااتعااديل ألااغ طلاال  -1

 مااارسشااهر مرارنااة مااو % 111يراادر أحااوالم  ملحااو  
2115. 

 نخفاااضأا ل لاا معام 1 ألااغ طلاال دلغاااء وكالااة تجاريااة -4
 مااااارسأشااااهر مرارنااااة % 22يراااادر أحااااوالم  ملحااااو  
2115.  

تاام الاارد علاا  كتاال االستفسااارات الااواردة ماا  داخاال  -5
% 2حاوالم أيرادر  نخفاضأال ةمعامل 146الواارة أعدد 
 .2115مارس  مرارنة أشهر

 
   
 

 

 

  



 

 20 

 لتجاري خالل شهرمعامالت قسم السجل ا
  2115 مارس مرارنة أشهر 2116 مارس

2116 مارس الأيا  م 2115 مارس  )%(التغير       

 1 616 621 قيد شركات ر يسم 1

 (47) 514 271 قيد شركات زروع 2

 6 547 522 تعديل شركات 1

 4 2515 2612 مستخرجات 4

 (17) 21 11 را  5

 (1) 4215 4115 دجمالم المعامالت
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 معامالت قسم العالمات التجارية خالل شهر
 2115 مارسمرارنة أشهر  2116 مارس

2116 مارس نوع المعاملة م 2115 مارس  )%(التغير    

 (15) 1422 162 ديداع عالمة تجارية 1

 1 124 141 زحص عالمة تجارية 2

 114 115 545 دخطار سداد رسوم اإلشهار 1

مة تجاريةمعارأة عل  تسجيل عال 4  12 12 - 

 111 421 1142 شهادة تسجيل عالمة تجارية 5

 (74) 141 21 تأشير عل  عالمة تجارية 6

- - -  دخطار تجديد عالمة تجارية 7

 (5) 262 241 طلل تجديد عالمة تجارية 8

 - - - اإلزادات 1

لم  يهم  األمر اتشهاد 10  - 51 - 

 (1) 22 21 طلل مستخرجات 11

النشر عدادج 12  411 261 (51) 

 (4) 4571 4121       اإلجمالم
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2115 مارس مرارنة أشهر 2116 مارس

2116 مارس الأيا  م )%(التغير   2115 مارس   

 2 116 211 طلل تسجيل وكالة تجارية 1

 (11) 24 76 طلل تجديد وكالة تجارية 2

تعديل وكالة تجارية طلل 1  7 1 111 

 (22) 2 1 طلل دلغاء وكالة تجارية 4

 (67) 6 2 طلل أدل زاقد 5

 (2) 141 146 الرد عل  كتل االستفسارات الواردة م  داخل الواارة 6

 (1) 446 412 اإلجمالم
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ل ألااغ عاادد  مشاااركة زاام معااارض خارجيااة وداخليااةارض أدولااة الكوياات والزاام  اال توجاا  الااواارة زاام تفعياال وتنشاايط دور المعاا      

 (.41معرض الراارة الدولم زم دورت  ال : )معرض واحد زرط واو 2116المعرض الخارجية خالل شهر مارس 
 

خأااة معااـرض الن: )معااارض وااام( 6)عاادد  2116زيمااا ألااغ عاادد المعااارض الداخليااة  التاام شاااركت أهااا الااواارة خااالل شااهر مااارس 
و (معاارض تجاااري للمسااتلامات العا ليااة)ل (معاارض وتااس يا اوكاايج )ل (معاارض عرااار  اسااتثمار )ل (معاارض الماسااة) ل (العراااري

 (. معرض العرارات الكويتية والدولية)
 

معاارض    ( 1)عادد  2116ايا وقد ألغ عدد المعارض المرامة علا  جرض المعاارض الدولياة أمنطراة مشارع خاالل شاهر ماارس      
 (. معرض الهدايا)و (معرض الأرا  للفروسية) ل(معرض الديرة االستهالكم: )امو
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2115 مارسمرارنة أشهر  2116 مارس  
 
 م
 

2116 مارس الأيا  2115 مارس  )%(التغير    

 - 1 1 المعارض الخارجية 1

 (45) 11 6 المعارض الداخلية الخاصة 2

 (51) 6 1 المعارض المرامة عل  جرض المعارض أمشرع 1

 (44) 12 11 اإلجمالم

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

  
 


