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  22421212 - 22421272 - 22483215: تلفون 
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:قطاع الشركات: توالً 
 

 : الشركات المسا مة .1
عرردد  2117 اغسررطسخررالل شررهر وضار  الررمنحررت 

والتر  تعمرل  المرفلةالمسا مة  اتلشركل رخص( 1)
 كمرا تصردرت .مكتب إلدار  اعمرال الشرركة:   مجال

رخص أل رع الشركات المرفلة والت  تعمرل  (5)عدد 
  (مرهرر  و مطعررم) (ال رريو و الرردواجن) رر  مجررال 

حلويرات   آيرس كرريم  مطعرم  مكت ة  سوق مركضي)
 .(السياحة والسفر) (وق مركضيس) (و مخ ض

 
 

 

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

          غ دجمرررررررررال  عررررررررردد ترررررررررراخيص الشرررررررررركات  لررررررررر
   خرررالل  رررريا  رخصرررة( 1011)  سرررية الصرررادر الرئي

   لشرررررررركات يات  ةرخصررررررر (974)الشرررررررهر منهرررررررا 
  لشركات ت ـامنية رخص( 30)  مسؤولية محدود 

   ر  حرين  لرغ لشركات توصية  سريطة رخص( 7)و
  رخصرررة( 261)دجمررال  ت رررع الشرررركات الصررادر  

.2117 اغسرررررررررررطس رشررررررررررره خرررررررررررالل ويلررررررررررر 

 

 

 2117 اغسطس شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2116 اغسطس مرارنة  شهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116 اغسطس 2117 اغسطس 2116 اغسطس 2117 اغسطس

 122 227 552 274 يات مسؤولية محدود 

 22 12 11 11 ت امنية

 12 15 1 7 توصية  سيطة

 211 261 571 1111 اإلجمال 
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم الترراخيص الصرادر  حسرب الرطراع .  1
 :ياالقتصاد

 
 لرررغ عررردد الترررراخيص التجاريرررة الفرديرررة التررر  

 اغسرطسخرالل شرهر  رت الوضار  علرى دصردار اوا 
 اقتصرررررادية ررررر  تنشرررررطة  اً خيصرررررتر (444) 2117
األمرررن والسرررالمة  ررر   خيصرتررر (7)منهرررا   مختلفرررة

  حررروال  رررردري ملحرررو  تصررراعد   واللرررواضم الط يرررة
مرارنرة مرن نفرس الشرهر مرن العرام ويل   ال% 251

المعررررردات خررررردمات  ررررر   تررررررخيص( 12) الما ررررر 
ويل  % 11 حوال   يردر وسرتفاع ملم إ  واالليات
( 21). نة من نفس الشهر مرن العرام الما ر  المرار

ويلر    خردمات االعمرال التجاريرة ر  قطراع  خيصاً تر
 اغسرطسمرارنة  شهر  %22 حوال  يردر   إرتفاع
ويلر     المرراوالتقطاع    خيص اتر (12).2116

رنرة  رنفس مرا% 42 حروال  يردر  وا ح ونخفا إ
   قطاع  خيصاتر( 21) . ـلما عام اـالشهر من ال

 يرردر ملمروس ويلر   انخفراو   المنتجات الحيوانية
 المرارنة مرن نفرس الشرهر مرن العرام % 12 حوال  

األثررررراث  ررررر  قطررررراع  اخيصترررررر( 21) .الما ررررر  
 حرروال   يررردر ملمرروس ويلرر   انخفرراو   واألجهررض 

 . المرارنة من نفس الشهر من العام الما   % 14
 

 

 :ص الصادر  حسب األنشطةحجم التراخي.  2
 
 ىــرررـخرررالل الشرررهر دل اً ترخيصررر( 444)ترررم تصرررني  الرررـ  

 جانررب   اً فـصنيررـت (14) تـد   لغررـعديرر اقتصرراديةتنشررطة 
 .عير تصنيفها ل آلة حجمها وكثرتهاتنشطة تخرى ت

 
 

 
  نسر ة ترردر (تجرار  عامرة)لنشاط ح اً كانت ت رض ا  
 عرممطنشراط  يلير  .من جملة الترراخيص %2حوال   

 ما يليه .من جملة التراخيص% 6 نس ة تردر  حوال  
 نس ة تردر  حروال   صالون لتجميل السيداتخيص تر
الهرردايا  خيصتررر ميلرريه. مررن جملررة التررراخيص% 5

 .لكرررل مرررنهم %4 نسررر ة ترررردر  حررروال  والكماليرررات 
  الهوات   المال س الجا ض )يليهما تراخيص كل من 

يرررراط مال ررررس خ   رالررررة   مررررراوالت عامررررة للم رررران 
 نسرر ة تررردر  (غسرريل وكرروي علررى ال خررارو  للسرريدات
يليهمرررا ترررراخيص كرررل مرررن  .لكرررل مرررنهم% 1 حررروال  

اسرررررتيراد وتصررررردير ووكيرررررل   المال رررررس الجرررررا ض )
العطرررور ومرررواد وتدوات    حالقرررة للرجرررال   العمولرررة
و ررراق  الترررراخيص ألنشرررطة تخررررى تعرررير (  التجميرررل

ل  مرررن دجمرررا% 42تصرررنيفها  لغرررت نسررر تها حررروال  
 .التراخيص

 

حجم التراخيص الصادر  حسرب التوضيرن .  1
 :(المحا  ات)الجغرا   

 
المركض األول حيث  لغرت  العاصمةت وتت محا  ة     

 %.11نس ة ما حصدت من جملة الترراخيص حروال  
المركرررض الثررران   حيرررث حصررردت حرررول ة تليهررا محا  ررر

. مررن دجمررال  التررراخيص %22 نسرر ة تررردر  حرروال  
 نسر ة ترردر  ألحمرديات اتأت  محا   ثالثو المركض ال
ة تليهرا محا  ر .من دجمال  التراخيص %21 حوال  

 نسرر ة تررردر  الرا ررنالمركررض  حيررث حصرردتالفروانيررة 
ة تليهرا محا  ر. من دجمال  التراخيص %12 حوال  
 نس ة  الخامس واألخيرالمركض  حيث حصدتالجهراء 

       . مررررررن دجمررررررال  التررررررراخيص %2تررررررردر  حرررررروال  
.2117 اغسررررررررررررطس ويلرررررررررررر  خررررررررررررالل شررررررررررررهر
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 االقتصاديةتعداد التراخيص التجارية الفردية حسب الرطاعات 

 2116 اغسطس مرارنة  شهر 2117اغسطس خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2117 اغسطس  2116 اغسطس  )%(التغير    

 (1) 52 57 الوج ات الغيائية 1

 (12) 17 21 المنتجات الحيوانية  2

 (6) 65 61 المنسوجات والكماليات 1

 (14) 12 21 األثاث واألجهض  4

 (25) 21 15 اإلعالم والتسلية 5

ط يةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  7 2 251 

 11 2 12 المعدات واآلليات 7

 - 11 11 مواد ومعدات ال ناء 2

 (42) 17 12 المراوالت 2

 22 12 21 خدمات األعمال التجارية 11

 (22) 114 21 التسويق والصير ة والفنادق 11

 - - 2   والحر ية المهن االستشارية 12

 (11) 21 14 خدمات األعمال الحر ية  11

 (11) 21 14 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 1 21 22 الحر  ال سيطة 15

 (14) 512 444 اإلجمال 
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  معدد الرخص التجارية الفردية الصادر  أل
 2117 اغسطس األنشطة خالل شهر 

)%( النس ة العدد النشاط م  

 6 27 مطعم 1

 2 11 مأكوالت خفيفة 2

 1 14 المالبس الجاهزة 1

 4 12 الهدايا والكماليات 4

 1 14 الهواتف 5

 1 12 مقاوالت عامة للمباني 6

 2 11 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 7

 1 15 بقالة 8

 2 12 تجارة عامة 9

 1 14 خياط مالبس للسيدات 10

 2 11 حالقة للرجال 11

 5 21 صالون لتجميل السيدات 12

 1 14 غسيل وكوي على البخار 13

 2 11 العطور ومواد وأدوات التجميل 14

 42 212 أنشطة اخرى 15

 111 255 اإلجمال 
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 اتتعداد التراخيص التجارية الفردية الصادر  حسب الرطاع

2117 اغسطس هروالمحا  ات خالل ش قتصاديةاإل   
االقتصاديالرطاع  م  اإلجمال  الجهراء األحمدي الفروانية حول  العاصمة 

 57 5 16 11 16 9 الوج ات الغيائية  1

 21 2 1 1 6 2 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 61 2 15 16 5 17 المنسوجات والكماليات 1

 21 2 5 7 5 2 األثاث واألجهض  4

 15 - 6 - 2 7 اإلعالم والتسلية 5

ط يةالواضم اللاألمن والسالمة و 6  1 1 1 2 - 7 

 12 - 4 1 - 5 المعدات واآلليات 7

 11 1 1 2 - 7 مواد ومعدات ال ناء 2

 12 1 4 4 2 2 المراوالت 2

 21 5 2 5 1 2 خدمات األعمال التجارية 11

 21 4 12 11 11 22 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمهن  12  1 1 - - - 2 

 14 - 1 6 2 5 خدمات االعمال الحر ية 11

 14 2 1 - 1 11 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 22 5 12 15 21 21 الحر  ال سيطة 15

2117  اغسطس اإلجمال ( 1)   111 22 26 21 17 444 

2116  اغسطس   اإلجمال (2)   124 146 114 22 45 512 

 (14) (12) (2) (17) (12) 6 (%)نس ة التغير             
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  موضعة على الدول العر ية و رية .مليون د 11 حوال  2117 تغسطس  لغت جملة الصادرات الكويتية المنشأ خالل شهر      
 ريرة  نسر ة و لغرت  %64 حروال  تردر   محررة نس ة .د مليون 2 حوال  حيث كان نصيب الصادرات للدول العر ية العالم دول 

لصررادرات  %16يررردر  حرروال  ارتفرراع  يالحرر  حرردوثو.  .د مليررون 5  حرروال تررردر  محررررة صررادرات% 16دول العررالم حرروال  
لصرادرات ح وا رانخفراو  النس ة للمرارنة  نفس الشهر من العام الما    رد حدث و  الشهر  النس ة لصادرات الشهر الما  

 .%42حوال    يردر الشهر
 

 

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

 
 

لم األخرى  رد احتلرت تما  النس ة دلى الصادرات لدول العا
مردمة دول العرالم المصردر دليهرا حيرث  لغرت قيمرة  لجيكا 

   نسررر ة ترررردر حررروال  .د مليرررون 2 حررروال صرررادراتها 
. مررن دجمررال  الصررادرات دلررى دول العررالم األخرررى% 12

 حرروال   صررادرات تررردر المرت ررة الثانيررة تركيررا واحتلررت 
مررن دجمررال  % 17  حرروال  نسرر ة تررردر   .د تلرر  214

المرت ررة الثالثررة حيررث  لغررت ديطاليررا  تواحتلرر. صررادراتال
 نسررر ة ترررردر   .دتلررر   756حررروال   هاجملرررة صرررادرات

 .مررن دجمررال  الصررادرات دلررى دول العررالم% 16حرروال   
وتما  رية صرادرات دول العرالم األخررى خرالل  ريا الشرهر 

تسر انيا  ال رتغرال  تلمانيرا    رد كانت موضعة على كل من
يررررا  سررررلو ينيا  غينيررررا  السررررويد   رنسررررا  ق رررررص  كين

 اكسرررتان  ايرررران   ولنررردا  سررريريالنكا  لي يريرررا   يتنرررام  
 .وتثيو يا

 
لصادرات  رية دول العرالم انخفاو  سيط  ويالح  حدوث 

 نسر ة  الما ر للشرهر األخرى خالل  يا الشرهر  النسر ة 
لصرادرات الشرهر  انخفراو حردث مراك  %5 حوال   تردر

لنسر ة لصرادرات نفرس الشرهر مرن ل رية الردول األخررى  ا
وكانررت ت ررم المررواد  .%11حرروال    يررردر العررام الما رر 

صررودا كاويررة    ررول  دثيلررين :الشررهر ياالمصرردر  خررالل  رر
منتجرات   وايت سر ريت   ول   رو لينسيليكون    قشور

منتجررات غيائيررة  عصررائر  د ررون حيوانيررة  ديروسررول  
 .و ولورثين  وليول  لند

 
 

تررردر الرردول محررررة صررادرات  مررة  رري مرد العررراقاحتلررت 
مررن  %51 حرروال  تررردر    نسرر ة .دمليررون  5  حرروال 

تليهررا الصررادرات  .ول العر يررةدجمررال  الصررادرات دلررى الررد
حيررررث كانررررت جملررررة  %12 حرررروال محررررررة  األردن دلررررى

  رررر ا مرررتليه . .د تلررر  222  حرررروال ترررردر  هاتصرررادرا
ة نسرر  احيررث حررترر ل نررانكررل مررن مصررر و ةالثالثرر ت ررةالمر

 تلرر  271 حرروال  تررردر   صررادرات% 11تررردر  حرروال  
تمررا  ريررة صررادرات . علررى الترروال   .د تلرر  265و  .د

 رررد كانررت  2117 تغسررطس الرردول العر يررة خررالل شررهر
السرودان    ترونس  المغررب الريمن  موضعة على كرل مرن

  .و لسطينموريتانيا  
 

لصررادرات  رريا الشررهر  ملمرروسارتفرراع ويالحرر  حرردوث 
يررردر  يررة  النسرر ة لصررادرات الشررهر الما رر  دول العرللرر
لصررادرات  ملحررو  انخفرراوحرردث مررا  ين  %12حرروال   

مرارنرة  %52حروال   نسر ة ترردر   الشهر للدول العر ية
حيث كانرت ت رم  .الما   صادرات نفس الشهر من العام 

 :العر يررة خررالل  رريا الشررهرول المررواد المصرردر  دلررى الررد
جيررررة  ع رررروات ليررررا  ضجاتتكيرررراس ورقيررررة  تصرررروا  و

منتجرررات  ح ي رررات  السرررتيكية   رررول  دثيلرررين    السرررتيكية
  اتحلويرر ور صررودا كاويررة قشرر  ضيرروت  وعصررائر تل رران

  روالت علررب كرتررون  وايررت سرر ريتتنا يررب  السررتيكية  
   رول   ررو لين  قنران  ضجاجيرة  تط راق  الستي   كير  

 وم  مرط ات  تكياس  مثلجرات  تكسرجين سرائل  ع روات 
.نيتروجين سرررائل  طحرررين  وصرررندوق كرترررونضجاجيرررة 
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 الكويتية المنشأ 2117 تغسطس صادرات شهر
 2116 تغسطسو 2117 يوليو مرارنة  شهري

      .قرب تل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدر  لها م
 قيمة صادرات

2117 تغسطس  
 قيمة صادرات

2117 يوليو  
 قيمة صادرات

2116 تغسطس  

 21117 6445 2421 الدول العر ية 1

 5226 5111 4762  رية دول العالم 2

 25611 11456 11252 جملة الصادرات

111=  2117الرقم الرياس  لعام   111 26 121 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2117 تغسطس صادرات شهر
لمجموعة الدول العر ية 2116 تغسطسو 2117يوليو   شهر  

  .قرب تل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدر  دليها م
 قيمة صادرات

2117 تغسطس  
 قيمة صادرات

2117 يوليو  
 قيمة الصادرات

2116 تغسطس  

 725 255 271 مصر 1

 47 242 11 اليمن 2

 162 641 265 ل نان 3

 161 - 116 المغرب 4

 112 224 111 تونس 5

 1142 272 222 األردن 6

 16422 1262 4514 العراق 7

 21 11 116 السودان 2

 622 126 - الجضائر 2

- -  1 موريتانيا 10

 16 17 424  لسطين 11

اإلجمال               2421 6445 21117 

111=  2117الرقم الرياس  لعام   111 76 212 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117 تغسطس رهلدول العالم األخرى خالل ش  

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

 17.5 214 تركيا 1

 15.2 756 ديطاليا 2

 4.2 211 تس انيا 1

 12.5 1542  لجيكا 4

 15.1 712 ال رتغال 5

 1.1 14 تلمانيا 6

 6.2 111  رنسا 7

 1.4 12 ق رص 2

 1.1 1 كينيا 2

 1.1 156 سلو ينيا 11

 1.2 2 غينيا 11

 1.5 25 السويد 12

 1.2 11  اكستان 11

 1.1 15 ايران 14

 1.1 16  ولندا 15

 1.4 12 سيريالنكا 16

 1.5 22 لي يريا 17

 1.4 12  يتنام 12

 1.6 27 تثيو يا 12

 اإلجمال 
(2117 تغسطس)   

4762 111 

 اإلجمال  للشهر السا ق من نفـس العام
(2117 يوليو ) 

5111 - 

 اإلجمال  لنفس الشهر من العام السا ق 
(2116 تغسطس)  

5226 - 
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 2117تغسطس خالل  حسب ت م المنتجات شهادات المنشأ الصادر  للدول العر ية

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م
الدول 
 المصدر
ادليه  

دد ع
الشهادات 
 الصادر 

 ت م المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 46 ل نان 1

منتجات تل ان  – ع وات  الستيكية – علب كرتون -تكياس ورقية 
 – روالت  الستي  –تصوا  وتليا  ضجاجية  – وايت س ريت
قنان   –ة قشور صودا كاوي –ح ي ات  الستيكية  – ول   رو لين 

 مرط ات -تط اق  وم  –ضجاجية 

264411 

 11 مصر 2
تصوا  وتليا   –  الستيكية ح ي ات –ديثيلين  ول   – تكياس

 كير   -مثلجات  – ضجاجية
271177 

 226 األردن 1
 –حلويات  -عصائر  –تصوا  وتليا  ضجاجية   – تكسجين سائل

تكياس  –رتون علب ك –تنا يب  الستيكية  -صودا كاوية قشور 
 منتجات تل ان –ع وات ضجاجية  –ورقية 

227571 

 112242  ول  دثيلين –ح ي ات  الستيكية  22 تونس 4

 152 العراق 5
منتجات  –ضيوت  -تكياس ورقية  – عصائر  -نيتروجين سائل 

 صندوق كرتون –حلويات  –طحين  –ع وات  الستي   – تل ان
4511652 

 116152 تكياس -  ول  دثيلين –يكية ح ي ات  الست 6 المغرب 6

 421255  ول  دثيلين –ح ي ات  الستيكية  7 الجضائر 7

حلويات –صودا كاوية قشور  1 اليمن 2  11172 

حلويات –صودا كاوية قشور  4 السودان 2  116122 

 1124 تحلويا 1  لسطين 11

 2422256  571 اإلجمال 
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 2117 تغسطس خالل شهرحسب ت م المنتجات  المنشأ الصادر  لدول العالم األخرىشهادات 
 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادر 

ت م المنتجات الكويتية الصادر      
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 211262   ول  دثيلين 11 تركيا  1

صودا كاوية قشور -  ول  دثيلين 2   رنسا 2  122524 

سيليكون -  ول  دثيلين 4 تس انيا 1  222512 

 1542471  ول  دثيلين 17  لجيكا 4

سيليكون -  ول  دثيلين 2 ديطاليا 5  756157 

 11221 صودا كاوية قشور 1 تلمانيا 6

 712151  ول   رو لين –  ول  دثيلين 11 ال رتغال 7

دثيلين ول   2 السويد 2  24521 

 17721  ول  دثيلين 1 ق رص 2

 16126  ول  دثيلين 2  ولندا 11

 155752  ول  دثيلين 2 سلو ينيا 11

 127 عصائر 1  ريطانيا 12

 17222 صودا كاوية قشور 1 سيريالنكا 11

 27121 صودا كاوية قشور 1 تثيو يا 14

منتجات غيائية –منتجات ديروسول  2 لير يريا 15  22142 

 2171 منتجات ديروسول 1 غينيا 16

 2624 وايت س ريت 1 كينيا 17

 12211 منتجات غيائية 2  يتنام 12

 15221  ولورثين  وليول  لند 1 ديران 12

 2654 د ون حيوانية 1  اكستان 20

 
 اإلجمال 
 

115 
 

4767712 
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 1112ا ما التراخيص الت  تم تجديرد ا  كران عردد ت
 اً خيصررتر 222ويلرر  مرا ررل  الشررهر خررالل  اً خيصررتر

ويلررر   الما ررر   العرررام مرررن تغسرررطس خرررالل شرررهر
وقررد وا رررت الرروضار   .%25يررردر  حرروال    إرتفرراع

 خررررالل شررررهر اً مؤقترررر خيصرررراً تر 212 رداـعلررررى دصرررر
% 21 حروال  قردر  رتفاع إ ويل   2117 تغسطس

 .الما  مرارنة من نفس الشهر من العام 
 

 
 
 

   تعرداد ترراخيص  رتفاعد 2117 أغسطس هرشهد ش

 نسرر ة  (الجديررد   المجرردد   المؤقتررة)االسررتيراد الصررادر  
وقرد   2117 يوليرو مرارنة  مرا صردر خرالل شرهر 11%

حرردث  مرراك .خيصرراً تر 2245 لغررت جملررة  رري  التررراخيص 
عمرررا  االسرررتيرادلترررراخيص  %27 حررروال  يرررردر  ارتفرراع

وكرران  .الما رر سرر ق دصرردار  لررنفس الشررهر مررن العررام 
 نسر ة  اً خيصتر 1141مة العا االستيرادنصيب تراخيص 

 كران  المؤقت االستيرادتما تراخيص   %61  تردر حوال
كمررررا  لغررررت تعررررداد تررررراخيص  .اترخيصرررر 212عرررردد ا 
  رخررالل الشرره اً خيصررتر 215 العامررة الجديررد  االسررتيراد

 اغسررررررطس اللــررررررخ اً صـرخيررررررـت 144 لـ  مرا ررررررـويلرررررر
.%61وال  رررررردر  حررررري ملحرررررو  اعرتفررررر إ   ـرررررـا ـمـال
 

 
 2117 تغسطس تراخيص االستيراد المؤقت لشهر

  2116 تغسطس  المرارنة من شهر

 )%(التغير  2116 تغسطس  2117 تغسطس ال يان م

 11 146 122   اعة 1

 1 - - مال س عسكرية 2

 155 41 112 (سنوية)مواد كيماوية  1

 (51) 2 1 خصل و 4

 - - 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 411 1 5 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرون العر ية 7

 -- -  شركة الضيوت العر ية 8

 12 144 411 ياراتس 9

 21 711 212 اإلجمال  
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تغسطس شهرالعامة الصادر  خالل  االستيرادتراخيص   

 ونس تها دلي  2116 تغسطسمرارنة من شهر  2117

 نوع المعاملة
خيصترا  

 المجموع
 تم تجديد ا جديد 

 تجار ت راد

2117 تغسطس  52 214 221 

2116 تغسطس  41 121 214 

%التغير   17 21 25 

م.م.شركات ي  

2117 تغسطس  164 625 252 

2116 تغسطس  21 575 665 

%التغير   22 21 22 

 شركات ت امنية

2117 تغسطس  5 52 64 

2116 تغسطس  4 12 42 

%التغير   25 55 52 

   شركات توصية  سيطة

2117 تغسطس  4 45 42 

2116 تغسطس  4 14 12 

%التغير   - 12 22 

 شركات مسا مة

2117 تغسطس  1 75 72 

2116 تغسطس  1 51 51 

%التغير   - 51 47 

 اإلجمال 

2117 تغسطس  215 1112 1141 

2116 تغسطس  144 222 1112 

%التغير   61 25 11 
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مرررن  طرررن  1.6حررروال  قامرررت الررروضار   ررردمغ 
ويلرر  مرا ررل   2017 تغسررطسالرري ب خررالل شررهر 

و رريا  2116 تغسررطسطررن  رر  شررهر  1.2حرروال  
ة حررروال  تترررردر نسررر   ارتفررراع ملمررروسيشرررير دلررر  

مرن العرام  تغسرطسعما تم دمغة خرالل شرهر %.17
 . الما  
 

 ة الت  كميات الفل  ملحو  دنخفاو ينما حدث            
 المرارنرررة مرررن شرررهر الشرررهر   ررريا ترررم دمغهرررا خرررالل

 خررالل الشررهر حرروال   لغررت  حيررث 2116 تغسررطس

كجررم خرررالل  142جررم  عررردما سررجلت حررروال  ك 11.7
يرردر  نخفراوا  تي من العرام الما ر  تغسطسشهر 

 %.22 حوال  
     
األحجرار يات الريمرة التر   لكميرات  انخفراو كما حدث 

   قرردرت نسرر ت  ل الرروضار مررن ق رروترييمهررا تررم  حصررها 
حيررث   الما رر  تغسررطسمررن  ةمرارنرر% 22حرروال   

  قطعة خرالل الشرهر الحرال  111 كميات األحجار  لغت
 .  2116 تغسطسقطعة خالل  141مرا ل ويل  
   

 
 

(لمضيد من التفاصيل ان ر الجداول التالية)  
 

 
 

 

  كميات المصوغات واألحجار والرسوم المحصلة عليها
2116 تغسطس مرارنة  شهر 2117 غسطست خالل شهر  
2117 تغسطس ال يان  2116 تغسطس   )%(التغير 

(كيلوجرام)غها كميات الي ب الت  تم دم  1622.711 1222.124 17 

(  .د)رسوم دمغ الي ب   24416.651 61466.2 17 

(كيلوجرام)كميات الف ة الت  تم دمغها   11.627 142.276 (22) 

( .د)رسوم دمغ الف ة   71.121 747.265 (21) 

(قطعة)كميات األحجار يات الريمة الت  تم  حصها وترييمها   111 141 (22) 

( .د)رسوم الفحص   226.221 111.121 152 

(كيلوجرام) الي  ية والف ية كميات الس ائ   161.765 115.572 2 

( .د)رسوم الس ائ    14611.251 16772.2 (11) 
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 مرارنة 2117 تغسطس ب المدموغة لشهر كميات الي
 حسب العيار 2116 وتغسطس 2117 يوليو شهري 

 جرام الوضن  الكيلو                

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

22عيار  ال يان 21عيار   12عيار    
 التين عيار 

(251)  
جمال اإل  

 تغسطس
2117 

 711.121 - 14.525 542.566 147.272 مصدر محل 

 277.611 1.121 124.147 211.222 521.255 مصدر خارج 

 1622.711 1.121 122.212 761.454 722.227 اإلجمال 

 يوليو
2117 

 1142.214 1.164 27.121 1124.112 211.652 مصدر محل 

 2112.111 - 121.112 256.521 262.446 مصدر خارج 

 1154.145 1.164 221.222 1241.221 1121.122 اإلجمال 

 تغسطس
2116 

 127.727 - 11.221 221.141 24.761 مصدر محل 

 241.527 - 26.141 471.241 144.611 مصدر خارج 

 1222.124 - 17.266 761.226 422.172 اإلجمال 
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دعمدد ل زديتيددت  دد   2117 يةزيددة قددت ا وزددة والل شدد    دد      

 دينددددددد الو  ةي يددددددد   ديدددددددة 11.6وزمدددددددةود يادددددددتال   دددددددةوز  

دعمددب  نةدد    ونخفدد  ددكزي ينددة  قددت و ك،.د( 11554615)

 . ع  وزش   وزة  ق عديب% 12قتالت   ةوز  

 
حظيا  جمةع  وزمدةود وسا ادي  وز د  ف د   عد    يدق     

 6.4وز ط قدد  وز مةينيدد  ز ددكو وزشدد   عددد  دعددي ياددتال   ددةوز  

   إجمد ز  وزدتعي وزمشد ال % 61ك، ونة     حةوز  . دية  د

 .إزيب آنف 

عددد  عدددد  اال   شددد وال، حديددد   دددةدالل وفشدددمذ  دددكم وزمجمة    

وي حد  اندب قدت . وزدتج  و ع دي،  يا ن  ف ،  يجة  وزطم  ي

 ا الند  % 11قدتالت   دةوز   دمةاد  دعم    نةد    ونخف 

 .وزم ض  يةنية ش   

 

زندد  إ و اضدديى إزدد   ددكم وزمجمةعدد  دعددي   ددكي ت وحديدد      

 د  إجمد ز  وزدتعي ز  دذ % 1.5 دةوز   وس ف    نة   فادتال 

 د  إجمد ز  % 62د  وزتعي زش     طد ح  وزدتقيق حدةوز  جم

 .2117يةزيةوزتعي وزمن    ش   

 

 ددكو وقددت فددي مدد   قيمدد  دعددي وزمددةود وزةدد  ا  إزدد   دد        

 ط ح  وزتقيق ووزمخ  ز وزنةي ي ، ووز   قتالت جمد      ةوز  

فاتال  دمةا  وزايم  وزة  ا   نة    ونخفضاك، . دية  د 6.5

 .   في م فب ف  وزش   وزم ض  ع % 12  ةوز  

 

ك،  نةدد   .ازددى د 212 د ددا قيمدد  دعددي وحاددمنا حددةوز     

ونخف ض وي ح  حتوث .    إجم ز  وزتعي% 2قتالت   ةوز  

 %.52زتعمب ع  وزش   وزم ض   دغ حةوز    د ةظ

 

 215 ددغ دعدي وزطد  ةل وزجيد ي شد    دكو وزشد   حدةوز    
. ك      إجم ز  دعي وزشد  ك،  نة   ضئيد  فن د ال ف.د  الآ

زتعمدب عد  وزشد   وزم ضد   د دةظ  ونخفد ضوي ح  حتوث 

 %.21 دغ حةوز  

 

 دددغ دعددي وز تيددت وزددكي قت  ددب وزددة والل شدد   وزشدد   حددةوز     

 د  دعدي % 7 دةوز   ك، و دة يملدذ نةد   فادتال .د ازى 611

فادتال نةد  ب   دةوز    د دةظونخفد ض وي حد  حدتوث . وزش  

 .زش   وزم ض  ا الن   ع و% 61

 

و دغ دعي وزط  ةل وس ي  وزيد    شد    دكو وزشد   حدةوز     

 د  إجمد ز  % 2قتالت حةوز    فيف  ك، و نة  .ازى د 122

ياددتال   ددةوز  ووضدد   ونخفدد ضوي حدد  حددتوث . دعددي وزشدد  

 . ا الن    زش   وزم ض % 42
فادتال  ك، و  ندا نةد  ب .د ىاز 641 دغ دعي وز نييى حةوز     

 د دةظ  ف د عتوي ح  حتوث .    إجم ز  وزتعي %6  ةوز  

 . ا الن    زش   وزم ض % 111ياتال   ةوز  
 

ك شدد   وزشدد   .د  ديددة 1.2و دددغ دعددي وزخ ادد ن  حددةوز      

.  د  إجمد ز  دعدي وزشد   %12فادتال   دةوز  وز  ز ،  نةد   

قدتالت   دةوز   ووضد ب و كزي ينة  قدت ونخفد  دعمدب  نةد  

 .ع  وزش   وزم ض % 45

 

 215ا     زنة   زدطد  ةل وحادمن   فادت  ددغ دعمدب حدةوز     

 دد  إجمدد ز  دعددي  %2فاددتال   ددةوز   فيفدد   نةدد   ك، .ازددى د

 ا الند  % 42  ةوز   ونخف ض ووض وي ح  حتوث . وزش  

 .  زش   وزم ض 

 

 نةدد   ك، .ازددى د 1151و دددغ دعددي وس اددي وز دد ي  حددةوز     

وي حدد  . ي ز ددكو وزشدد   دد  إجمدد ز  وزددتع ضددئيد  فندد د ال فددك  

 ا الندد    زشدد   % 22ياددتال   ددةوز   د ددةظ  والففدد  حددتوث 

 .وزم ض 

 

ك، .ازدى د 1.4ا   دعي وسا ك وزن    ئي  فات  ددغ حدةوز     

.  دد  إجمدد ز  دعددي وزشدد   وز دد ز  نةدد   ضددئيد  فندد د ال فددك   

 ا الند  % 61يادتال   دةوز   د ةظ  ونخف ض وي ح  حتوث

 .  زش   وزم ض 

 

 نةدد    ك، ب.ازددى د 11دددغ دعددي وزةددي و يي ووز ةالادد       

وي حد  .  د  إجمد ز  دعدي وزشد   وز د ز  ضئيد  فن د ال فك  

 . ا الن    زش   وزم ض  %25حتوث ونخف ض ياتال   ةوز  

 

ك،  نةد   .ازدى د 142 دغ دعدي وز نةدي  وزخ الجيد  حدةوز     

وي حد  .  د  إجمد ز  دعدي وزشد  % 1قتالت   دةوز   فيف  

 ا الند  % 51قدتالت نةد  ب   دةوز   د ةظ  ونخف ضتوث ح

 .  زش   وزم ض 
 
 412ازدى  ديأ اادمنا إزد   62 كو وقت في مد   حدةوز     

 151 دد   دد  وز تيددت إزدد   14645  حضدد ف  إزدد  .  ةدد فيتال 

 ةدد فيتول  12مدد   وزطدد  ةل وزجيدد ي إزدد   ةدد فيتول،  مدد  فددي 

، وفددي   ةدد فيتو 151ومدد   وزطدد  ةل وس ددي  وزيدد    إزدد  

 ةدددد فيتول، ومدددد    151مدددد   وزطدددد  ةل وحاددددمن   إزدددد  

 ة فيتول، و    م    كم وزمةود  151وزخ ا ن  وزج  زل إز  

 .2117 ةيةزيش       

 

 212ا دد  عددتد وزمةدد فيتي   دد  وز نييددى وزم  ددزي فاددت  دددغ    

 ةددد فيتول، و  زنةددد   زيدددتد وزمةددد فيتي   ددد  وس ادددي وز ددد ي ، 

زندددذ  2ااددد ك وزن   دد   فادددت  دددغ وزةددي و يي ووز ةالادد  ، و

  ةد فيتو، 422، وا   وسم  غ وزخشدن    ندا  د  ن دي   ن ي

 .2117 يةزية و زي ش  
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 2117 يوليو رـــشهم الغ الدعم المنصر ة خالل 

التع ئةوتالضنة  الماد   
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:مخا ض الكويتيةشركة مطاحن الدقيق وال( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :توالً   

 2581600 - 8000000 كيلو جرام   شاور ترض

 - - - - سكر

 - - - - عدس

عل ة 6كرتون ع و   حليب  ودر  عادي  119448 196 2086887 

عل ة 6كرتون ع و   ضيت ن ات   160757 410 824683 

 122970 410 123712.600 كرتون معجون الطماطم

 755001 582 2680065 كيلو جرام الدجاج 

 - - - كاسات ج ن كاسات

 - - - كيلو الطحين

 6371142 512 - - دجمال  دعم المواد األساسية

:مغييات وحليب األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 24454 300 1300 غ24x411كرتون ع و    

QI 2-سيميال  تد انس غ 411   - - - 

QI 1-غينسيميال       - - - 

جولد 26حليب دس -4     550 810 16573 

حليب  روميل  -5 غ 24/411كرتون ع و      750 650 22600 

(1)نان  -6     700 160 10520 

(2)نان  -7     1800 840 27051 

غين  لص  -2     - - - 
(1)نان  -2     2150 150 24039 

 42466 240 1600     روجرس جولد  -11

(1)د تاميل  -11      - - - 

(2)د تاميل  -12     - - - 

(1) ي يال   -11     - - - 

(2) ي يال   -14     - - - 

 - - - -  يدياشور -15

(1)توتال كمفورت  -16  - - - - 

(2)توتال كمفورت  - 17 - - - - 

(1)توتال كمفورت  -12  - - - - 

 167706 150 - - دجمال  دعم حليب ومغييات األطفال

دجمال  الدعم المنصر  لشركة مطاحن الدقيق والمخا ض 
 الكويتية

- - 662 6538848 

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

كجم 51كيس ضنة   216625 - 207960 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (1  
طا وق جيري للمستفيدين من الرروو العرارية*   

ر مكعبمت  102.720 440 205 

:شركة مطاحن الدقيق والمخا ض الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطا وق األ يو العاضل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطا وق اإلسمنت * 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهر ائية* 
 السيرامي  وال ورسالن* 
 التكسية الخارجية* 

 طن
 متر مكعب

- 
 متر مكعب
 طـا ـوقـــة

- 
- 
- 
- 

3790 
11370 
122 

95970 
1603000 

1 
2 
6 

169 

- 
- 
- 

800 
200 

- 
- 
- 
- 

699255 
198975 
640500 

1894447 
215443 

1050 
3360 

12600 
141960 

 10554605 102 - - 2117 يوليو دجمال  الدعم المنصر  خالل شهر

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

              .الريمة ألقرب تل  د
2117 يوليو ال يان 2116 يوليو   )%(التغير  

 (14) 7441 6171 المواد األساسية

األطفال مغيياتو حليبال  162 552 (71) 

المواد اإلنشائيةا  * 4116 6117 11 

 (2) 11617 11555 دجمال  الدعم المنصر 

 .الطا وق األ يو  الجيري الطا وق  اإلسمنت  تشتمل على الحديد*           
 

 
 
 
 

 خاللالمستفيدين من المواد اإلنشائية المدعومة 
  2117 يوليو شهر

 الوحد  الماد 
 2117 يوليو

 الكمية       عدد المستفيدين

 62651 412 كيس  تسمنت

 14645 151 طن حديد

 15151 12 متر مر ن جيريطا وق 

 22511 151 متر مكعب ت يو عاضلطا وق 

 4111111 151 طا وقة طا وق دسمنت 

 122621 151 مكعبمتر  خرسانة جا ض 

  
 
 
 
 
 
 

 الماد 
 2117 يوليو

 ( .د)الم لغ  عدد المستفيدين

 221111 126 يالتكيي  المركض

 1111 1 األطرم الصحية

 2111 1 السيرامي  وال ورسالن

 1611 1 تسال  كهر اء

 152111 441 األص اغ الخش ية

 .م ا ة للجدول األول و نا  جدول جديد  نود جديد  نا   2114من شهر مايو ا تداًء *                        
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و ي  المؤشرات قد تكون داللتهرا م اشرر  . الوطن  االقتصاد نا  العديد من المؤشرات التجارية الت  تعكس الحالة          

  ولكن    تحيان كثير  قد تكرون لهرا داللرة غيرر م اشرر  وتعت رر التجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادعلى حالة 
و / توالوكرراالت التجاريررة و/ معررامالت طلررب تجديررد للسررجل التجرراري توا  ررو لانعكاسررات تي رراً ألو رراع اقتصررادية قائمررة كمرر

 مرنمرن مرارنرة  تغسرطسشرهر ونو ح     ري  العجالرة المعرامالت السرا رة التر  تمرت خرالل . العالمات والرخص التجارية
 :أل مية د راض ا على الوج  التال و   تت من تنشطة عديد  من ا الما ـ  نفس الشهر من العام 

 
 
 

 :يالسجل التجار: توالً 
 
 نخفاو ا  ةمعامل 412 لغ قيد الشركات  -1

 رمن شه مرارنة% 51حوال    يردر ملحو 
 .2116 تغسطس

 ارتفاع  ة معامل 146 قيد  روع الشركات  لغ -2
شهر ة من مرارن% 65 حوال  ر يرد ملحو 

 .2116 تغسطس
تي معاملة  الشركاتت  يانات تعديال لم تحصد -1

 .2117 تغسطس شهرخالل 
 2155عدد المستخرجات الرسمية وصل دلى  -4

 %1يردر  حوال   نخفاو  سيط ا  عاملةم
 .2116 تغسطسمرارنة  شهر 

 انخفاو   ةمعامل 25 لغت معامالت الر ن  -5
  شهرمرارنة  %52 حوالى يردر  ملحو 

 .2116تغسطس 
معاملة خالل  224 لغت عرود تعديل الشركات  -6

 .2117شهر تغسطس 
خالل  معاملة 162شركات ال لغ قيد تأسيس  -7

  .2117تغسطس شهر 

 
 

 :الوكاالت التجارية: ثانياً 
 
  لةمعام 242 لغ طلب تسجيل وكالة تجارية  -1

 مرارنة من شهر% 22حوال   يردر   ارتفاع
  .2117 تغسطس

نخفاو ا   ةمعامل 26وكالة تجارية  تجديد لغ طلب  -2
 من شهر مرارنة% 76يردر  حوال   ملحو  
 .2116 تغسطس

ولم   معاملتين  رطة تجارية وكال دلغاء لغ طلب  -1
 تغسطسشهر مرارنة من  ال يحدث تي تغيير

2116. 
ملحو    انخفاو   رط معاملتين لغ طلب  دل  اقد  -4

 .2116 تغسطسمرارنة  شهر % 67يردر  حوال  
تم الرد على كتب االستفسارات الوارد  من داخل  -6

يردر  حوال  ط  سي انخفاو   ةمعامل 111الوضار   عدد 
 .2116 تغسطس مرارنة من شهر 2%
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 معامالت قسم السجل التجاري خالل شهر

  2116 تغسطس مرارنة  شهر 2117 تغسطس

2117 تغسطس ال يان م 2116  تغسطس  )%(التغير       

ةقيد شركات رئيسي 1  412 246 (51) 

 65 211 146 قيد شركات  روع 2

 - 562 - تعديل شركات 3

 (1) 2115 2155 مستخرجات 4

 (52) 61 25 ر ن 5

-  - 224 عرود تعديل الشركات 6

- -  162 قيد تأسيس الشركات 7

 (2) 1724 1517 دجمال  المعامالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2116 تغسطس مرارنة  شهر 2117 تغسطس

2117  تغسطس ال يان م )%(التغير   2116تغسطس    

 22 122 242 طلب تسجيل وكالة تجارية 1

 (76) 117 26 طلب تجديد وكالة تجارية 2

 - 16 - طلب تعديل وكالة تجارية 1

 - 2 2 طلب دلغاء وكالة تجارية 4

 (67) 6 2 طلب  دل  اقد 5

 (2) 111 111 الرد على كتب االستفسارات الوارد  من داخل الوضار  6

 (12) 421 171 اإلجمال 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 


