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 :قطاع الشركات: توالً 
 

 : الشركات المسا مة .1
( 2)عرردد  2117 مررايوخررالل شررهر الرروضار  منحررت 
والترررع تعمرررل  رررع مسرررا مة مرفلرررة  ةلشررررك ةرخصررر
ددار  الشررركات التا عررة لهررا تو المشرراركة  ررع :مجررال

 م  يهررا وتررو ير ددار  الشررركات األخرررت التررع تسررا
الررردعم الرررالضم لهرررا و تملررر  و يرررت وشرررراء العررررارات 
وتطوير ررا لحسرراش الشررركة داخررل الكويررت وخارجهررا 

( 2) عرررددتصررردرت  كمرررا.وكررريال  ددار  تمرررال  ال يرررر
 : رع مجرال العامرةمسرا مة ال اتشركال رع رخص أل

( 2)وكيل  تصردرت عردد.مطعم و مكاتش إلدار  ال ن 
مة المرفلررررة  ررررع أل رررررع الشررررركات المسررررا  رخررررص
 .تعمال وساطة:مجال

  
 

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

          غ دجمرررررررررالع عررررررررردد ترررررررررراخيص الشرررررررررركات  لررررررررر
   خررررالل  رررريا  رخصررررة( 122)  سررررية الصررررادر الرئي

   لشرررررررركات يات  ةرخصررررررر (112)الشرررررررهر منهرررررررا 
  لشركات ت ـامنية رخص( 12)  مسؤولية محدود 

   رع حري   لرغ لشركات توصية  سريطة رخص( 2)و
  رخصرررة( 222)دجمررالع ت رررع الشرررركات الصررادر  

.2117 مررررررررررررررايو رشرررررررررررررره خررررررررررررررالل ويلرررررررررررررر 

 

 

 2117 مايو شهر تراخيص شركات األشخاص خالل
 2116 مايو مرارنة  شهر

 نوع الشركة
 عدد رخص الفروع عدد الرخص الرئيسية

 2116 مايو 2117 مايو 2116 مايو 2117 مايو

 126 241 515 112 يات مسؤولية محدود 

 22 16 13 12 ت امنية

 23 26 16 2 توصية  سيطة

 237 222 624 122 اإلجمالع
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 :قطاع التراخيص التجارية الفردية :ثانياً 
 
 
 

حجم الترراخيص الصرادر  حسرش الرطراع .  1
 :ياالقتصاد

 
 لرررغ عررردد الترررراخيص التجاريرررة الفرديرررة الترررع 

 مرررايوخرررالل شرررهر  وضار  علررر  دصررردار اوا ررررت الررر
 اقتصرررررادية رررررع تنشرررررطة  اً خيصرررررتر (664) 2117
مرررواد ومعررردات  رررع  خيصرتررر (36)منهرررا   مختلفرررة
ويلر  % 211  حروالع رردري  تصاعد ملحوظ  ال ناء
( 7) الما ررعمرارنررة مررت نفررس الشررهر مرر  العررام  ال
  المهر  االستشرارية والحر يرةخردمات  رع  خيصاتر

نرة ويلر   المرار% 41حروالع   يردر  ارتفاع وا ح
 خيصراً تر( 15). مت نفرس الشرهر مر  العرام الما رع

 ارتفرراع ويلرر    المنسرروجات والكماليررات ررع قطرراع 
 مررايومرارنررة  شررهر  %36 حرروالع يررردر  ملمرروس
االمرر  والسررالمة واللررواضم  ررع خيص تررر (4).2116
 حررروالع يرررردر  مررروسمل ضنخفرررا إويلررر    الط يرررة

( 6) .عـعام الما ـالرنة  نفس الشهر م  مرا% 33
ويلرررر     المعرررردات واالليررررات ررررع قطرررراع  خيصتررررر

 المرارنررة مررت نفررس % 25 حرروالع   انخفرراض يررردر
 رع قطراع خيص اترر( 22) الشهر م  العام الما ع 

لررر   انخفررراض يرررردر وي  خررردمات االعمرررال الحر يرررة
مررت نفررس الشررهر مرر  العررام مرارنررة % 11 حرروالع 
 الما ـع

 

 :حسش األنشطة حجم التراخيص الصادر .  2
 
  ــرررـخرررالل الشرررهر دل اً ترخيصررر( 664)ترررم تصرررني  الرررـ  

 جانررش   اً فـصنيررـت (22) تـد   ل ررـعديرر اقتصرراديةتنشررطة 
 .عير تصنيفها ل آلة حجمها وكثرتهاتنشطة تخرت ت

 
 
 

  نسر ة ترردر (تجرار  عامرة)لنشاط حظاً كانت ت رض ا  
الهردايا نشراط  يليه .م  جملة التراخيص %7حوالع  

مرررر  جملررررة % 5 نسرررر ة تررررردر  حررروالع  كماليررراتوال
 صالو  لتجميرل السريداتخيص تر ما يليه .التراخيص

 ميلريه. م  جملة الترراخيص% 4 نس ة تردر  حوالع 
المال ررس  مررأكوالت خفيفررة مطعررم) كررل مرر  تررراخيص
  استيراد وتصدير ووكيل  العمولرة  الهوات  الجا ض 

 %3 نسرر ة تررردر  حرروالع  (وخيرراط مال ررس للسرريدات
  األحيية والحرائش) تراخيص كل م  يليهم .لكل منهم

ديجرررار واسرررتأجار    رالرررة  مرررراوالت عامرررة للم رررانع
  مطعررم ومرهرر   حالقررة للرجررال  األرا ررع والعرررارات
خ رار   المواد ال يائيرة المرط ات  حلويات ومعجنات

كرررررال تصررررليح   جلررررش العمالررررة المنضليررررة  و واكررررة
 نسرر ة تررردر  (اروغسرريل وكرروي علرر  ال خرر  السرريارات
و ررراقع الترررراخيص ألنشرررطة  لكرررل مرررنهم% 2حررروالع 

مر  % 42تخرت تعير تصنيفها  ل ت نسر تها حروالع 
 .دجمالع التراخيص

 

حجم التراخيص الصادر  حسرش التوضيرت .  3
 :(المحا ظات)الج را ع 

 
المركض األول حيث  ل رت  العاصمةت وتت محا ظة     

 %.31لع نس ة ما حصدت م  جملة الترراخيص حروا
المركرررض الثرررانع  حيرررث حصررردت حرررولعة تليهررا محا ظررر

. مرر  دجمررالع التررراخيص %22 نسرر ة تررردر  حرروالع 
 نسر ة قردرت  االحمرديو المركض الثالث تأتع محا ظرة 

ويرأتع  رالمركض  .م  جملرة الترراخيص% 21حوالع  
% 12 نسر ة ترردر  حررولع  الفروانيررةالرا رت محا ظرة 

 مركض الخررامس ررع حرري  تررأتع محا ظررة الجهررراء  ررال
مرررر  جملررررة % 11 نسرررر ة تررررردر  حرررروالع   واالخيررررر

.2117 مررررررايو ويلرررررر  خررررررالل شررررررهر. التررررررراخيص
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 االقتصاديةتعداد التراخيص التجارية الفردية حسش الرطاعات 
 2116 مايو مرارنة  شهر 2117مايو خالل شهر

االقتصاديالرطاع  م 2117 مايو  2116 مايو  )%(الت ير    

ال يائية الوج ات 1  27 74 12 

 16 44 51 المنتجات الحيوانية  2

 36 70 95 المنسوجات والكماليات 3

 (18) 39 32 األثاث واألجهض  4

 18 11 13 اإلعالم والتسلية 5

ط يةالواضم اللاألم  والسالمة و 6  4 6 (33) 

 (25) 8 6 المعدات واآلليات 7

 200 12 36 مواد ومعدات ال ناء 2

التالمراو 1  34 37 (8) 

 - 24 24 خدمات األعمال التجارية 11

 8 109 118 التسويق والصير ة والفنادق 11

 40 5 7   والحر ية المه  االستشارية 12

 (19) 27 22 خدمات األعمال الحر ية  13

 17 29 34 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 7 94 101 الحر  ال سيطة 15

 13 589 664 اإلجمالع
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 عدد الرخص التجارية الفردية الصادر  أل م
 2117 مايو األنشطة خالل شهر 

)%( النس ة العدد النشاط م  

 3 17 مطعم 1

 3 11 مأكوالت خفيفة 4

 3 20 المالبس الجاهزة 3

 2 11 األحذية والحقائب 4

 5 34 الهدايا والكماليات 5

 3 17 الهواتف 6

 2 15 مقاوالت عامة للمباني 7

 3 22 استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 8

 2 14 بقالة 9

 7 42 تجارة عامة 10

 2 11 إيجار واستئجار األراضي والعقارات 11

 3 23 خياط مالبس للسيدات 12

 2 11 حالقة للرجال 13

 4 27 صالون لتجميل السيدات 14

 2 11 مطعم ومقهى 15

 2 12 حلويات ومعجنات 16

 2 13 المرطبات 17

 2 15 المواد الغذائية 18

 2 11 خضار وفواكة 19

 2 12 جلب العمالة المنزلية 20

 2 11 كراج تصليح السيارات 21

 2 13 غسيل وكوي على البخار 22

 42 280 أنشطة أخرى 23

 100 664 اإلجمالع

 

 



 

6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 تعداد التراخيص التجارية الفردية الصادر  حسش الرطاعات

2117 مايوهرا ظات خالل شوالمح قتصاديةاإل   
االقتصاديالرطاع  م  اإلجمالع الجهراء األحمدي الفروانية حولع العاصمة 

 27 12 17 12 22 12 الوج ات ال يائية  1

 51 6 17 12 7 1 المنتجات الحيوانية والن اتية 2

 15 2 25 23 15 31 المنسوجات والكماليات 3

 32 5 11 7 3 7 األثاث واألجهض  4

عالم والتسليةاإل 5  5 2 1 4 1 13 

ط يةالواضم اللاألم  والسالمة و 6  3 1 - - - 4 

 6 - 1 - - 5 المعدات واآلليات 7

 36 4 - 2 1 15 مواد ومعدات ال ناء 2

 34 7 1 6 1 11 المراوالت 1

 24 5 4 5 7 3 خدمات األعمال التجارية 11

 112 1 21 16 31 42 التسويق والصير ة والفنادق 11

والحر ية االستشاريةالمه   12  2 5 - - - 7 

 22 2 4 2 6 2 خدمات االعمال الحر ية 13

 34 4 5 5 2 12 اإلصالحات لألعمال الحر ية 14

 111 2 21 21 24 22 الحر  ال سيطة 15

2117  مايو اإلجمالع( 1)   214 142 117 131 65 664 

2116  مايو ع اإلجمال (2)   131 161 14 137 51 521 

 13 11 (5) 24 (12) 57 (%)نس ة الت ير             
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  موضعرة علر  الردول العر يرة .مليرو  د 11 مرا يضيرد عر  2117 مرايو  ل ت جملة الصرادرات الكويتيرة المنشرأ خرالل شرهر      
 نس ة و ل ت  %75 حوالع تردر نس ة   محررة .د مليو  2 حوالع حيث كا  نصيش الصادرات للدول العر ية العالم و رية دول 

 %17يررردر  حرروالع انخفرراض  يالحررظ حرردوثو.  .د مليررو  3  حرروالعتررردر  محررررة صررادرات% 25 ريررة دول العررالم حرروالع 
 حروظانخفراض مل النس ة للمرارنة  نفس الشهر م  العام الما ع  رد حدث و  لصادرات الشهر  النس ة لصادرات الشهر الما ع

 .%51حوالع   يردر الشهرلصادرات 
 

 

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

 
 

تلرت تما  النس ة دل  الصادرات لدول العالم األخرت  رد اح
مردمة دول العرالم المصردر دليهرا حيرث  ل رت قيمرة ديطاليا 

   نسررر ة ترررردر حررروالع .د تلررر  131 حررروالعصرررادراتها 
. مرر  دجمررالع الصررادرات دلرر  دول العررالم األخرررت% 36

 حرروالع  صررادرات تررردر المرت ررة الثانيررة  تسرر انياواحتلررت 
مرر  دجمررالع % 24 عحرروال  نسرر ة تررردر   .د تلرر  612

المرت ة الثالثة حيث  ل ت جملة تركيا  تواحتل. الصادرات
حرروالع   نسرر ة تررردر   .تلرر  د 574حرروالع  هاصررادرات

وتمرا  ريرة  .م  دجمالع الصرادرات دلر  دول العرالم% 22
صادرات دول العرالم األخررت خرالل  ريا الشرهر  ررد كانرت 

  اليونرا  ريطانيرا    ال رت ال   لجيكا موضعة عل  كل م 
اكسرتا   ديررا   الهنرد  ليتوانيرا   جنوش ت ريريرا     رنسا
 .وني ال

 
لصرررادرات  ريرررة دول  ملحرروظانخفررراض  ويالحررظ حررردوث 

 الما رعللشرهر العالم األخرت خرالل  ريا الشرهر  النسر ة 
 انخفراض ملحرروظ حرردث كمرا  %53 حرروالع   نسر ة ترردر

لصادرات الشرهر ل ريرة الردول األخررت  النسر ة لصرادرات 
 .%61حررروالع   ريررررد نفررس الشرررهر مرر  العرررام الما ررع

 ررولع  :الشررهر ياوكانررت ت ررم المررواد المصرردر  خررالل  رر
صرررودا كاويرررة قشرررور  منتجرررات   تيوايرررت سررر ر  دثيلررري 

  حلويررررات  وضيررررت مررررواد غيائيررررةسرررريليكو   كيماويررررة  
 .التر نتي  المعدنية

 
 
 

تررردر الرردول محررررة صررادرات  مردمررة  رري  العررراقاحتلررت 
مرر   %56 حرروالع تررردر    نسرر ة .دمليررو   4  حرروالع

تليهررا الصررادرات  .ول العر يررةدجمررالع الصررادرات دلرر  الررد
حيررررث كانررررت جملررررة  %15 حرررروالعمحررررررة  األرد  دلرررر 

 ت رةالمر  عا متليه . .د مليو  1  حوالعتردر  هاتصادرا
% 11نسرر ة تررردر  حرروالع حيررث حررررت  الجضائررر ةالثالثرر

و ررع المرت ررة  . .د تلرر  763 حرروالع تررردر   صررادرات
 آال  411ث  ل ررت صررادراتها حرروالع حيرر ل نررا الرا عررة 

تمرا  ريرة صرادرات الردول %. 5   نس ة ترردر  حروالع .د
 ررد كانرت موضعرة علر   2117 مرايو العر ية خالل شرهر

  السرودا  لي يرا   ترونس الم ررش  الريم  مصرر   كل مر 
  .و لسطي 

 
دول للرررلصرررادرات  ررريا الشرررهر  ارتفررراعاويالحرررظ حررردوث 

حروالع  يرردر ر الما رع العر ية  النسر ة لصرادرات الشره
الشررهر لصررادرات  مرروسمل انخفرراضحرردث مررا  ين  13%

مرارنررررة  %32حرررروالع  نسرررر ة تررررردر   للرررردول العر يررررة
حيث كانرت ت رم  .الما ع صادرات نفس الشهر م  العام 

 :العر يررة خررالل  رريا الشررهرول المررواد المصرردر  دلرر  الررد
ليررررا  ضجاجيررررة  ع رررروات تتكيرررراس ورقيررررة  تصرررروا  و

 ح ي ات  السرتيكية   ولع دثيلي   اد عاضلة مو   الستيكية
           يرررررردروكلوري حررررررامض   ضيرررررروت منتجررررررات تل ررررررا  

                           حلويرررررررررررات  ترررررررررررو ع صرررررررررررودا كاويرررررررررررة قشرررررررررررور 
  علرررررررررش كرترررررررررو                 عصرررررررررائرتنا يرررررررررش  السرررررررررتيكية  

.وايررررررررررررررت سرررررررررررررر ريت  ومنتجررررررررررررررات ديروسررررررررررررررول
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 يتية المنشأالكو 2117 مايو صادرات شهر
 2116 ومايو 2117 ا ريل مرارنة  شهري

      .قرش تل  دالريمة أل

 مجموعات الدول المصدر  لها م
 قيمة صادرات

2117 مايو  
 قيمة صادرات

2117 ا ريل  
 قيمة صادرات

2116 مايو  

 12311 6751 7626 الدول العر ية 1

 2142 5447 2561  رية دول العالم 2

 21442 12216 11127 جملة الصادرات

111=  2117الرقم الرياسع لعام   111 121 167 
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 الكويتية المنشأ مرارنة 2117 مايو صادرات شهر
لمجموعة الدول العر ية 2116 مايوو 2117 ا ريل  شهر  

  .قرش تل  دالريمة أل                                                                                                    

 الدول المصدر  دليها م
 قيمة صادرات

2117 مايو  
 قيمة صادرات

2117 ا ريل  
 قيمة الصادرات

2116 مايو  

 737 1128 341 مصر 1

 471 164 154 اليم  2

 341 242 411 ل نا  3

 251 66 125 الم رش 4

 21 130 317 تونس 5

 1621 1079 1171 األرد  6

 11 - 6  يالي 7

 2477 3311 4252 العراق 8

 122 12 41 السودا  9

 22 511 763 الجضائر 10

 11 21 41  لسطي  11

اإلجمالع              7626 6751 12311 

111=  2117الرقم الرياسع لعام   111 21 122 
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 قيمة الصادرات الكويتية المنشأ    
2117 ايوم رهلدول العالم األخرت خالل ش  

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

 22 574 تركيا 1

 36 131 ديطاليا 2

 24 612 تس انيا 3

 4 112  لجيكا 4

 2 42 ال رت ال 5

-  2  ريطانيا 6

 1.6 16 اليونا  7

 7 171  رنسا 2

 1 32 جنوش ت ريريا 1

 1.5 14  اكستا  11

 - 5 ديرا  11

هندال 12  7 1.2 

 1 36 ليتوانيا 13

 1.2 6 ني ال 14

 اإلجمالع
(2117مايو )   

2561 111 

 اإلجمالع للشهر السا ق م  نفـس العام
(2117ا ريل  ) 

5447 - 

 اإلجمالع لنفس الشهر م  العام السا ق 
(2116مايو )  

2142 - 
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 2117 مايوخالل  حسش ت م المنتجات ادر  للدول العر يةشهادات المنشأ الص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م
الدول 
 المصدر
 دليها

دد ع
الشهادات 
 الصادر 

 ت م المنتجات الكويتية الصادر
 لها شهادات المنشأ

 الريمة اإلجمالية
(  ( .د

 36 ل نا  1
 –  ولع ديثيلي  – ع وات  الستيكية – علش كرتو  -تكياس ورقية 

 وايت س ريت
411121 

 23 مصر 2
تصوا  وتليا   –  الستيكية ح ي ات –ديثيلي   ولع  –مواد عاضلة 

 ضجاجية
331544 

 125216  ولع دثيلي   – ح ي ات  الستيكية 6 الم رش 3

 1161711 تنا يش  الستيكية –حلويات  – ولع دثيلي   –ح ي ات  الستيكية  367 األرد  4

 317113  ولع دثيلي   –ح ي ات  الستيكية  21 تونس 5

 111 العراق 6
 – حامض  يدروكلوري  –ضيوت  – وعصائر منتجات تل ا 

 حلويات
4252316 

ح ي ات  الستيكية – ولع دثيلي   –صودا كاوية قشور  12 الجضائر 7  763416 

 154116 حلويات 21 اليم  2

 41764 ضيوت -منتجات تل ا  وعصائر  – حلويات 2  لسطي  1

 42511 تو ع – ليا  ضجاجيةتصوا  وت 3 السودا  11

 5617 منتجات ديروسول 1 لي يا 11

 7625733  616 اإلجمالع
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   2117 مايو خالل شهرحسش ت م المنتجات  شهادات المنشأ الصادر  لدول العالم األخرت

 

 م
 الدول المصدر

 دليها

       عدد
   الشهادات 
 الصادر 

جات الكويتية الصادر ت م المنت     
 لها

 شهادات المنشأ     

الريمة     
 اإلجمالية

 ( .د)     

 573215   ولع دثيلي  11 تركيا  1

صودا كاوية قشور -  ولع دثيلي  6   رنسا 2  171317 

 617112  ولع دثيلي  7 تس انيا 3

 112334  ولع دثيلي  4  لجيكا 4

 131213  ولع دثيلي  4 ديطاليا 5

 42131   ولع دثيلي  3 ل رت الا 6

 7221 وايت س ريت 1 الهند 7

 16371  ولع دثيلي  1 اليونا  2

 13274 منتجات كيماوية 1  اكستا  1

 2141  ولع دثيلي  1  ريطانيا 11

 35464 سيليكون 1 ليتوانيا 11

وايت س ريت -مواد غيائية  3 جنوش ت ريريا 12  31172 

 4711 حلويات 1 ديرا  13

 5472 ضيت التر نتي  المعدنية 1 ني ال 14

 
 اإلجمالع
 

53 
 

2561262 
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 742مررا التررراخيص التررع تررم تجديررد ا  كررا  عرردد ا ت
 اً خيصرتر1161 ويلر  مرا رل  الشرهر خالل  اً خيصتر

 إنخفراضويلر    الما رع  العرام م  مايو خالل شهر
وقررد وا رررت الرروضار   .%36يررردر  حرروالع  ملمرروس
 مرايو خرالل شرهر اً مؤقتر خيصراً تر 763 رداـعل  دصر
مرارنرة مرت % 2 حروالع قدر  ارتفاع  ويل   2117

 .الما عنفس الشهر م  العام 
 

 
 
 

 رررع تعرررداد  ملمررروس اً رتفاعرررا 2117مرررايو شرررهد شرررهر
 (الجديد   المجدد   المؤقتة)تراخيص االستيراد الصادر  

  2117 ا ريرل خالل شهر مرارنة  ما صدر %37 نس ة 
  ينمررا .خيصرراً تر 1672وقررد  ل ررت جملررة  رري  التررراخيص 

 االسرتيرادلترراخيص  %12 حروالع يرردر  انخفراضحدث 
وكرا   .الما رععما س ق دصدار  لنفس الشهر م  العرام 

 نسرر ة  اً خيصررتر 115مرة العا االسررتيرادنصريش تررراخيص 
   كرا المؤقت االستيرادتما تراخيص   %55 عتردر حوال
كمررررا  ل ررررت تعررررداد تررررراخيص  .خيصاتررررر 763عرررردد ا 
  رخررالل الشرره اً خيصررتر 167 العامررة الجديررد  االسررتيراد

  عـررـا ـمـال مررايو اللــررخ اً صـرخيررـت 164 لـ  مرا ررـويلرر
.%2والع رررررررررررررررردر  حررررررررررررررري طفيررررررررررررررر   إرتفررررررررررررررراع

 

 
 2117 مايوتراخيص االستيراد المؤقت لشهر 

  2116 مايو المرارنة مت شهر

 )%(الت ير  2116 مايو  2117 مايو ال يا  م

 26 221 355   اعة 1

 - - 4 مال س عسكرية 2

 21 21 113 (سنوية)مواد كيماوية  3

 - 3 3 خصل و 4

 - 1 1 آالت تصوير ملونة 5

- - -  دتحاد الجمعيات 6

 - - 3 جمعيات 6

 - - - شركة شيفرو  العر ية 7

- - -  شركة الضيوت العر ية 8

 (15) 344 214 ياراتس 9

 8 709 763 اإلجمالع 
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مايوشهرالعامة الصادر  خالل  االستيرادتراخيص   

 ونس تها دليه 2116 مايومرارنة مت شهر  2117

 نوع المعاملة
 تراخيص

 المجموع
 تم تجديد ا جديد 

 تجار ت راد

2117 مايو  32 141 121 

2116 مايو  43 224 327 

%الت ير   (26) (42) (45) 

م.م.شركات ي  

2117 مايو  115 412 517 

2116 مايو  112 716 214 

%الت ير   (3) (42) (36) 

 شركات ت امنية

2117 مايو  3 23 26 

2116 مايو  6 55 61 

%الت ير   (51) (52) (57) 

   شركات توصية  سيطة

2117 مايو  1 21 21 

2116 مايو  4 42 52 

%الت ير   (75) (52) 5 

 شركات مسا مة

2117 مايو  26 144 171 

2116 مايو  3 76 71 

%الت ير   767 21 115 

 اإلجمالع

2117  مايو  167 742 915 

2116 مايو  164 1161 1333 

%الت ير   2 (36) (31) 
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دعمددال للعتيددت مددن  2117ابريدد   قددتما الددو ارة شددال   ددهر    

 تيددددددداديندددددددارا  وي مليدددددددون 13.6المدددددددواد يادددددددتر ب دددددددوال  

دعمددب بنسددبة  ارتفدد وبددكلي يكددون قددت  ك،.د( 13580060)

 . عن الشهر السابق عليب% 2قترت ب وال  طفيفة 

 
حظيا مجموعة المدواد اسساسدية التد  تصدر  عدن طريدق     

 7.7البطاقددة التموينيددة لهددكا الشددهر علدد  دعددم ياددتر ب ددوال  

من إجمدال  الدتعم المشدار % 57ك، ونسبتها حوال  .مليون د

 .آنفاإليب 

حليب عدت،،،سكروتشم  هكه المجموعة عل  أر  بشاور،     

ويالحد  . الدتجا و بودرة عادي،  يا نبات ، معجدون الطمداطم

ماارنة بشدهر % 27دعمها بنسبة قترت ب وال   ارتف أنب قت 

 .الماض  مار،

 

لكددن إ ا أضدديى إلدد  هددكه المجموعددة دعددم م ددكيات وحليددب     

مددن إجمددال  الددتعم لتصدد   %4 ددوال  باسطفددا  بنسددبة تاددتر 

مدن إجمدال  % 61جملة التعم لشر ة مطداحن الدتقيق حدوال  

 .2117 ابري التعم المنصر  شال  

 

هددكا وقددت تددم مددر  قيمددة دعددم المددواد السدداباة إلدد   ددر ة     

مطاحن التقيق والمخابز الكويتية، والت  قترت جملتها ب وال  

تر ب ددوال  الايمددة السدداباة بنسددبة تادد اارتفعددك، .مليددون د 2

 .عن ما تم مرفب ف  الشهر الماض % 21

 

ك، بنسددبة .ألددى د 632بل ددا قيمددة دعددم اإلسددمنا حددوال     

 ارتفدا ويالحد  حدتو  . من إجمال  التعم% 5قترت ب وال  

 %.13لتعمب عن الشهر الماض  بلغ حوال  

 

 3838بلغ دعم الطابوق الجيري شدال  هدكا الشدهر حدوال    
. تكاد ال تك ر من إجمدال  دعدم الشدهر ك، بنسبة ضئيلة.د ألى

لتعمب عن الشهر الماضد  بلدغ حدوال   ارتفا ويالح  حتو  

24.% 

 

 2.7بلغ دعم ال تيت الكي قتمتب الو ارة شال  الشهر حوال     

مددن دعدددم % 2 دددوال  بك، وهدددو يمندد  نسدددبة تاددتر .مليددون د

تاددتر نسددبتب ب ددوال   ارتفددا  ملمددو،ويالحدد  حددتو  . الشددهر

 .ة م  الشهر الماض ماارن% 31

 

وبلغ دعم الطابوق اسبيض العدا   شدال  هدكا الشدهر حدوال     

مددن إجمدال  دعددم % 4ك، وبنسدبة قددترت حدوال  .ألدى د 515

ماارنددة % 21ياددتر ب ددوال   ارتفددا  ويالحدد  حددتو  . الشددهر

 .بالشهر الماض 
 ك، و اندددا نسدددبتب .د  أال 215بلدددغ دعدددم التكييدددى حدددوال     

ويالحدد  حددتو  . مددن إجمددال  الددتعم %2  طفيفددة تاددتر ب ددوال

 .ماارنة بالشهر الماض % 71ياتر ب وال  مل وظ انخفاض 

 

ك شددال  الشددهر .دألددى  351وبلددغ دعددم الخرسددانة حددوال      

. مددن إجمددال  دعددم الشددهر %3تاددتر ب ددوال  ال ددال ، بنسددبة 

قددترت ب ددوال  مل ددوظ  وبدكلي يكددون قددت انخفددض دعمددب بنسددبة

 .عن الشهر الماض % 22

 

 452أما بالنسبة للطدابوق اإلسدمنت  فادت بلدغ دعمدب حدوال     

. مدن إجمدال  دعدم الشدهر %3تادتر ب دوال  بنسدبة ك، .ألى د

 .ماارنة بالشهر الماض % 3ب وال   انخفاضويالح  حتو  

 

بنسبة ضئيلة ك، .ألى د 13وبلغ دعم اسطام الص ية حوال     

ويالحدد  حددتو   .مددن إجمددال  الددتعم لهددكا الشددهر تكدداد ال تددك ر

 .ماارنة بالشهر الماض % 21ياتر ب وال   انخفاض

 

ك، .ألدى د 15أما دعم اسسالك الكهربائيدة فادت بلدغ حدوال     

. مددن إجمددال  دعددم الشددهر ال ددال بنسددبة ضددئيلة تكدداد ال تددك ر 

ماارنددة بالشددهر % 1ياددتر ب ددوال   ارتفددا ويالحدد  حددتو  

 .الماض 

 

بنسددبة  ك، ب.ألددى د 12 بلددغ دعددم السدديراميي والبورسددالن   

ويالحد  . مدن إجمدال  دعدم الشدهر ال دال  ضئيلة تكاد ال تك ر

 .ماارنة بالشهر الماض % 25ياتر ب وال   انخفاضحتو  

 

ك، بنسدبة .ألدى د 321بلغ دعدم التكسدية الخارجيدة حدوال     

ويالحد  . مدن إجمدال  دعدم الشدهر% 3قترت ب دوال  طفيفة 

ماارنددة بالشددهر % 21  قددترت نسددبتب ب ددوال ارتفددا حددتو  

 .الماض 
 
 311ألى  يس أسدمنا إلد   661هكا وقت تم مر  حوال     

 295طددن مددن ال تيددت إلدد   12352باإلضددافة إلدد  . مسددتفيتأل 

 33مددر  الطددابوق الجيددري إلدد  مسددتفيتال،  مددا تددم مسددتفيتال، 

، وتددم  215مسددتفيتال ومددر  الطددابوق اسبدديض العددا   إلدد  

مسددددتفيتال، ومددددر   294 مددددر  الطددددابوق اإلسددددمنت  إلدددد 

مستفيتال، و ان مر  هكه المواد  214الخرسانة الجاهزة إل  

 .2117 ابري شال   هر 

 

 216أمددا عددتد المسددتفيتين مددن التكييددى المر ددزي فاددت بلددغ    

مسدددتفيتال، وبالنسدددبة لعدددتد المسدددتفيتين مدددن اسطادددم الصددد ية، 

لكد   فاط  4السيراميي والبورسالن، وأسالك الكهرباء فات بلغ 

 .2117 ابري  و لي شال  منهم
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 2117 ا ريل رـــشهم الغ الدعم المنصر ة خالل 

التع ئةوتالضنة  الماد   
الكميات المنصر  عنها 

 الدعم

 الدعم المنصر 

 دينار  لس

:شركة مطاح  الدقيق والمخا ض الكويتية( 1   
 

 
 

 
 

 

المواد األساسية :توالً   

 4742320 - 14650000 كيلو جرام   شاور ترض

 141245 - 1150000 - سكر

 61515 525 751251 - عدس

عل ة 6كرتو  ع و   حليش  ودر  عادي  74122 174 165111 

عل ة 6كرتو  ع و   ضيت ن اتع  1042446 330 211211 

 126717 152 127422151 كرتو  معجو  الطماطم

 785803 796 28281712 كيلو جرام الدجال 

ساتج   كا  - - - كاسات 

 - - - كيلو الطحي 

 7723472 223 - - دجمالع دعم المواد األساسية

:م ييات وحليش األطفال: ثانياً    
سيريال  -1 31038 151 1650 غ24x411كرتو  ع و    

QI 2-سيميال  تد انس غ 411   - - - 

QI 3- سيميال  غي     - - - 

جولد 26حليش دس -4     600 520 18080 

حليش  روميل  -5 غ 24/411كرتو  ع و      800 360 24107 

(1)نا   -6     1100 680 16531 

(2)نا   -7     2300 240 34566 

غي   لص  -2     5570 510 174580 
(3)نا   -1     1900 900 21243 

 45120 380 1700     روجرس جولد  -11

(1)د تاميل  -11      600 040 6203 

(2)يل د تام -12     920 812 6937 

(1) ي يال   -13     200 920 2615 

(2) ي يال   -14     300 520 3518 

 30720 140 940 -  يدياشور -15

(1)توتال كمفورت  -16  - 1438 564 42245 

(2)توتال كمفورت  - 17 - 1842 276 54114 

(3)توتال كمفورت  -12  - 2040 - 59721 

ات األطفالدجمالع دعم حليش وم يي  - - 012 571345 

دجمالع الدعم المنصر  لشركة مطاح  الدقيق والمخا ض 
 الكويتية

- - 895 8294817 

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

كجم 51كيس ضنة   664455 800 637876 

:شركة الصناعات الوطنية الكويتية (3  
ي  م  الرروض العراريةطا وق جيري للمستفيد*   

 3838 736 1919368 طـا ـوقـــة

:شركة مطاح  الدقيق والمخا ض الكويتية( 4  
 الحديد* 
 الطا وق األ يض العاضل* 
 التكيي * 
 الخرسانة* 
 الطا وق اإلسمنتع* 
 األطرم الصحية* 
 األسال  الكهر ائية* 
 السيرامي  وال ورسال * 
 التكسية الخارجية* 

 ط 
 متر مكعش

- 
 متر مكعش
 طـا ـوقـــة

- 
- 
- 
- 

14520 
29465 

39 
18180 
340600 

 8 
14 
9 

 453 

- 
500 
- 

200 
400 

- 
- 
- 
- 

2678940 
515637 
204750 
358873 
457766 
13440 
14700 
18900 
380520 

 13580060 531 - - 2117 ا ريل دجمالع الدعم المنصر  خالل شهر

 
 .ات الخارجية المختصة سو  يتم ددرال احصائيات الشهر السا قنظرا لتأخر احصائيات الدعم م  ق ل الجه*
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 م الغ الدعم المنصر ة حسش المجموعات الرئيسية
 2116 ا ريلمرارنة  شهر  2117 ا ريلخالل شهر 

              .الريمة ألقرش تل  د
2117 ا ريل ال يا  2116 ا ريل   )%(الت ير  

 51 4256 7224 المواد األساسية

األطفال م يياتو يشحلال  571 735 (22) 

المواد اإلنشائيةا  * 5225 11661 (51) 

 (16) 16251 13521 دجمالع الدعم المنصر 

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

 
 
 
 

 خاللالمستفيدي  م  المواد اإلنشائية المدعومة 
  2117 ا ريل شهر

 حد الو الماد 
 2117 ا ريل

 الكمية       عدد المستفيدي 

    661547 311 كيس  تسمنت

 12352 215 ط  حديد

 17251 33 متر مر ت جيريطا وق 

 24111 215 متر مكعش ت يض عاضلطا وق 

 3672111 214 طا وقة طا وق دسمنتع

 111461 214 مكعشمتر  خرسانة جا ض 

  
 
 
 
 
 
 

 الماد 
 2117 ا ريل

 ( .د)الم لغ  المستفيدي  عدد

 1126151 216 التكيي  المركضي

 4111 4 األطرم الصحية

 2111 4 السيرامي  وال ورسال 

 6411 4 تسال  كهر اء

 442211 561 األص اغ الخش ية

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

وتعت رر   ولك   ع تحيا  كثير  قد تكرو  لهرا داللرة غيرر م اشرر  التجارية مثل منح الرخص لالستثمارات االقتصادعل  حالة 
و / توالوكرراالت التجاريررة و/ معررامالت طلررش تجديررد للسررجل التجرراري توانعكاسررات تي رراً ألو رراع اقتصررادية قائمررة كمررا  ررو ل

نفرس  مرتمرت مرارنرة  مرايوشرهر ونو ح  ع  ي  العجالة المعامالت السرا رة الترع تمرت خرالل . العالمات والرخص التجارية
 :أل مية د راض ا عل  الوجه التالعة عديد  م  او ع تت م  تنشط الما ـع الشهر م  العام 

 
 

 :يالسجل التجار: توالً 
 
 يردر نخفاض ا  ةمعامل 673 لغ قيد الشركات  -1

 .2116 مايو رمت شه مرارنة% 1حوالع  
 

  انخفاض ة معامل 131 قيد  روع الشركات  لغ -2
شهر ة مت مرارن% 41 حوالع ر يرد ملحوظ
 .2116 مايو

 
  ةمعامل 446 الشركات ت  ياناتحصدت تعديال -3

مرارنة  %32حوالع  يردر ملموس  نخفاض ا
 .2116 مايو  شهر

 
 2727عدد المستخرجات الرسمية وصل دل   -4

 %2يردر  حوالع  انخفاض طفي    عاملةم
 .2116 مايومرارنة  شهر 

 
  انخفاض  ةمعامل 26 ل ت معامالت الر    -5

 .2116 مايو  شهرمرارنة  %24 حوال  يردر 
 
 
 
 
 
 

 

 :الوكاالت التجارية: انياً ث
 
 لةمعام 125 لغ طلش تسجيل وكالة تجارية  -1

 مايو مرارنة مت شهر% 21حوالع    يردر  ارتفاع
2116.  

 
نخفاض ا   ةمعامل 41وكالة تجارية  تجديد لغ طلش  -2

 مايو مت شهر مرارنة% 55يردر  حوالع  ملحوظ 
2116. 

 
 انخفاض  التمعام 3ة تجارية وكالتعديل  لغ طلش  -3

 مايوشهر مرارنة مت % 41يردر  حوالع   ملحوظ
2116. 

 
 
  انخفاض  واحد   رط ةمعامل 1 لغ طلش  دل  اقد  -4

 مايومرارنة  شهر % 51يردر  حوالع ملحوظ 
2116. 

 
تم الرد عل  كتش االستفسارات الوارد  م  داخل  -6

يردر  حوالع  انخفاض   ةمعامل 111الوضار   عدد 
 .2116 مايو مرارنة مت شهر15%
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 قسم السجل التجاري خالل شهر معامالت
  2116 مايو مرارنة  شهر 2117 مايو

2117 مايو ال يا  م 2116  مايو  )%(الت ير       

 (1) 736 673 قيد شركات رئيسع 1

 (41) 257 131 قيد شركات  روع 2

 (32) 721 446 تعديل شركات 3

 (2) 2714 2727 مستخرجات 4

 24 21 26 ر   5

تقيد تأسيس الشركا 6  442 -  -

 (111) 4521 4445 دجمالع المعامالت
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 معامالت قسم الوكاالت التجارية خالل شهر
 2116 مايو مرارنة  شهر 2117 مايو

2117  مايو ال يا  م )%(الت ير   2116  مايو   

 21 143 125 طلش تسجيل وكالة تجارية 1

 (55) 21 41 طلش تجديد وكالة تجارية 2

تعديل وكالة تجاريةطلش  3  3 5 (41) 

 - - 17 طلش دل اء وكالة تجارية 4

 (51) 2 1 طلش  دل  اقد 5

 (15) 117 111 الرد عل  كتش االستفسارات الوارد  م  داخل الوضار  6

 (3) 356 346 اإلجمالع
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   لررغ عرردد مشرراركة  ررع معررارض خارجيررة وداخليررةدولررة الكويررت وال ررع ظررل توجرره الرروضار   ررع تفعيررل وتنشرريط دور المعررارض        
معررض )  (2117رم رانيات معررض )  ( اضار ل يت مال س األطفال) :و ممعر اً ( 12) 2117 مايوخالل شهر  لداخليةرض ااالمع

رض معر)  (رو يرةالمال رس األومعررض )  (تلر  ليلرةمعررض )  (مرمر معررض )  (ملترر  عا يرةمعررض )  (التعليم العرالع المصرري
وتما  يما يتعلق  المعارض الخارجية  لم يتم دقامرة تي معررض خرالل . (معرض لواضم العائلة)  و(تنا كويتعمعرض )  ( صمات كويتية

 .2117 مايوشهر 
 
 

: معرارض و رم (2) 2117 مرايو يا وقد  لغ عدد المعرارض المرامرة علر  ترض المعرارض الدوليرة  منطررة مشرر  خرالل شرهر      
الرردولع معرررض ال)  (ال نرراء  يترر  معرررض)  (المعرررض التجرراري الرردولع)  (معرررض النخ ررة العررراري)  (المصررري العررراري معرررضال)

 (.العائلةمعرض )و  (مستلضمات رم ا معرض )  (ال ياء واألوانع الرم انعمعرض )  (المتميض
 
 

 
 

 
 المعارض الداخلية والخارجية المرامة خالل شهر

2116 مايوة  شهر مرارن 2117 مايو  
 
 م
 

2117 مايو ال يا  2116 مايو  ()%الت ير    

 (111) 2 - المعارض الخارجية 1

 51 2 12 المعارض الداخلية الخاصة 2

 61 5 2 المعارض المرامة عل  ترض المعارض  مشر  3

 33 15 21 اإلجمالع

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 


