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املقدمة

تقــوم وزارة التجــارة و الصناعــة علــى تهيئــة بيئــة األعمــال التجاريــة و الصناعيــة ، و العمــل علــى 

ضمــان تدفــق الســلع و اخلدمــات ، مــع تأمــن مخــزون اســتراتيجي بصــورة دائمــة و مســتمرة ، و 

تســهيل إجــراءات العمــل التجــاري ، و حمايــة املســتهلك ، و التحقيــق مــن شــروط املنافســة ، و منــع 

ــية  ــات القياس ــات للمواصف ــلع و اخلدم ــة الس ــى مطابق ــل عل ــعار ، و العم ــاالة يف األس ــكار و املغ االحت

ــة . ــة و العاملي اخلليجي

ــتراتيجي  ــزون االس ــة املخ ــان مراقب ــة ، و ضم ــة و الصناعي ــال التجاري ــة األعم ــر بيئ ــة و تطوي تهيئ

للدولــة و التدفــق الطبيعــي الدائــم للســلع  و اخلدمــات ، و تبســيط اإلجــراءات الالزمــة باألعمــال 

التجاريــة ، و صيانــة حقــوق املســتهلكن و حمايتهــم ، و حتقيــق الضوابــط الضامنــة للمنافســة 

العادلــة يف القطــاع التجــاري لريــادة األعمــال ، و منــع االحتــكار و ضبــط الســوق و مراقبــة األســعار  

مــن الزيــادات املصطنعــة ، و تطبيــق املقاييــس الالزمــة علــى املــواد التجاريــة و اخلدميــة ، و تقنينهــا 

بضوابــط و لوائــح و آليــات متطــورة.
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انطالقــا مــن دور وزارة التجــارة و الصناعــة علــى دعــم االقتصــاد الوطنــي و حتقيــق االســتقرار و تنفيــذا لرؤيــة 
قيادتنــا الرشــيدة بالعمــل علــى رفــع اســم دولتنــا الكويــت احلبيبــة عاليــا ، و توجهنــا للعمــل وفــق اســتراتيجية 
واضحــه و أولويــات محــددة للنهــوض باملجتمــع و تطويــر خدمــات الــوزارة لصالــح املواطنــن يف مجــاالت متعــددة 

لتنصــب علــى بنــاء اإلنســان القــادر علــى االســهام يف بنــاء الكويــت و حتقيــق التقــدم و األمــن و االســتقرار. 

كمــا أننــا نؤكــد علــى ســيادة القانــون و إتاحــة الفــرص متســاوية جلميــع فئــات املجتمــع ، مبــا يتماشــى مــع القــرارات 
و القوانــن املنظمة. 

و نؤكــد اهتمامنــا بجميــع فئــات املجتمــع و باألخــص الشــباب الكويتــي لتمكينــه مــن الدخــول إلــى ســوق العمــل و 
صقــل قدراتهــم و اســتدامة مشــاريعهم خللــق فــرص عمــل لألجيــال القادمــة .

أمــا رؤيتنــا األهــم هــي ضــرورة دعــم الصناعــات احملليــة و تنشــيط االقتصــاد الكويتــي و تعزيــز الشــراكه اخلليجيــة 
لتوفيــر األمــن املالــي و اإلقتصــادي للكويــت .

و آخــرا و ليــس أخيــرا نســأل اهلل العلــي القديــر ان يوفــق مســاعي اجلميــع خلدمــة الوطــن الغالــي حتــى يتبــوأ 
املكانــة التــي يســتحقها يف ظــل قيادتنــا الرشــيدة حلضــرة صاحــب الســمو أميــر البــالد املفــدى و ســمو ولــي العهــد 

االمــن حفظهمــا اهلل و رعاهــم .

و اهلل ولي التوفيق...

فهد الشريعان
وزير التجارة و الصناعة

كلمة وزير التجارة و الصناعة 
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رؤية الوزارة

سهولة ممارسة األعمال و استدامة توفير السلع و خلدمات للمواطنن.

رسالة الوزارة 

نحــو حتقيــق خدمــات إلكترونيــة و تطبيقــات ذكيــة ملمارســة األعمــال التجاريــة وحمايــة حقــوق املســتهلك 

و حمايــة النظــام املالــي للدولــة مــن العمليــات املشــبوهة بقيــادات وطنيــة.

القيم

االبتكار.. 	

االستدامة.. 	

التكامل .. 	

التنافسية .. 	

التميز و روح الفريق.. 	
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هيكل وزارة التجارة والصناعة

وزير التجارة والصناعة

إدارة مكتب الوزير

الوكالة املساعدة 
للشؤون القانونية

إدارة الدراسات 
القانونية

إدارة الشركات 
املساهمة

إدارة مراكز
اخلدمة التجارية

إدارة التراخيص 
التجارية

إدارة العقار

اجلهاز الفني 
للجنة االستشارية 
لإلشراف على السلع 

وحتديد أسعارها

إدارة املنظمات 
إدارة الشؤون املاليةمركز نظم املعلوماتالعاملية

إدارة الشؤون 
اإلدارية

إدارة 
اخلدمات العامة

إدارة العالمات 
التجارية وبراءة 

اإلختراع

إدارة التطوير 
اإلداري والتدريب

إدارة العالقات 
الدولية

إدارة التخطيط 
والبحوث

إدارة شؤون اخلليج 
والوطن العربي

مكتب متابعة 
إجراءات تنفيذ 
برامج اإلصالح 

االقتصادي

إدارة املناطق احلرة
إدارة التموين

إدارة القضايا 
والعقود

إدارة شركات 
إدارة املعادن الثمينةاألشخاص

إدارة التأمن
إدارة مكافحة غسل 

األموال ومتويل 
اإلرهاب

إدارة تراخيص 
املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة

إدارة الدراسات 
والدعم التجاري

إدارة الرقابة 
التجارية

إدارة قمع الغش 
التجاري والتوعية

إدارة الدراسات 
املسحية التجارية 

ورقابة األسعار

الوكالة املساعدة 
لشؤون الرقابة 

وحماية املستهلك

الوكالة املساعدة 
لشؤون الشركات 

والتراخيص 
التجارية

الوكالة املساعدة 
لشؤون الفنية 
وتنمية التجارة

الوكالة املساعدة 
لشؤون املنظمات 
الدولية والتجارة 

اخلارجية

الوكالة املساعدة 
لشؤون الدعم 

الفني والتخطيط

الوكالة املساعدة 
للشؤون املالية 

واإلدارية

مكتب التدقيق والتفتيش

إدارة النافذة الواحدةإدارة العالقات العامة و اإلعالم

املكتب الفنيإدارة مكتب الوكيل وكيل الوزارة
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الجزء األول

مكتب السيد الوزير
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أوال: إدارة العالقات العامة واإلعالم

إجنازات اإلدارة خالل عام 2021 

نشر )35( قرار وزاري يف اجلريدة الرسمية - كويت اليوم.. 	
نشر)5	( اعالن مدفوع الثمن يف الصحف اليومية .. 	
إدارة وتطويــر حســابات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بالــوزارة )تويتــر وانســتغرام( والنهــوض مبســتوى التفاعل . 3

مــع اجلمهــور ومــع االحــداث احملليــة اخلاصــة بالــوزارة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي والتســويق ألجنــازات 
الــوزارة واالعــالن عنهــا خــالل احلســابات.

ــوزارات للمــرة . 	 ــوزارة التجــارة والصناعــة ومشــاركته يف دوري ال ــرة القــدم الرســمي اخلــاص ب ــق ك تشــكيل فري
ــوزارة . ــة لشــباب ال ــة يف تاريخــه لتشــيجع النشــاط الرياضــي واملشــاركة املجتمعي الثاني

تطوير وإصدار النشرة اإلخبارية اليومية اخلاصة مبعالي الوزير وقيادات الوزارة .. 5
ــى شاشــة خاصــة ملوقــع . 	 ــب عل ــالدارة)talkwalker( للتدري ــا دورة خاصــة ل إعطــاء موظفــي السوشــال ميدي

التواصــل االجتماعــي .
دورة خاصة للسوشال ميديا للتواصل االجتماعي عن طريق مجلس الوزراء .. 	
استقبال 		 سفير من دول مجلس التعاون والصديقة حلضرة ملعالي الوزير.. 	

ثانيًا: إدارة مكتب التدقيق والتفتيش

ان الهــدف األساســي لوظيفــة التدقيــق الداخلــي هــو توفيــر ضمــان مســتقل وموضوعــي يهــدف الــى إضافــة قيمــة 	 
مســاعدة للــوزارة علــى حتقيــق أهدافهــا مــن خــالل وضــع منهجيــة واضحــة لتقييــم وحتســن فعاليــة إدارة الرقابــة 

الداخليــة واحلوكمــة.
كمــا يقــوم مكتــب التدقيــق والتفتيــش مبراجعــة دقــة املعلومــات وســالمتها واالمتثــال للسياســات واللوائــح وحمايــة 	 

األصــول واالســتخدام االقتصــادي الفعــال للمــوارد واالهــداف والغايــات التشــغيلية املقــررة.
مت مخاطبــة ديــوان اخلدمــة املدنيــة لتوفيــر االعــداد الالزمــة مــن ذوي االختصــاص وبنــاء عليــه مت تعيــن بعــض 	 

الكــوادر ومت خضوعهــم للتدريــب للقيــام بالفحــص والتدقيــق.
يخضع املوظفن املعينن مبكتب التدقيق والتفتيش الى التدريب املكثف العملي والنظري خالل السنوات األولى 	 

للتعيــن الكتســاب اخلبــرة املطلوبــة حيــث مت ذلــك بالتعــاون مــع ديــوان احملاســبة وجمعيــة احملاســبن واملراجعــن 
الكويتيــة ومكاتــب استشــارية مخصصــة إلعــداد الــدورات التخصصيــة عــن طريــق إدارة التطويــر والتدريــب بالــوزارة 

حيــث مت اجتيــاز الــدورات التاليــة: -  

جدول الدورات التدريبية 
اسم البرنامج التدريبي  

       - برنامج قواعد املراجعة و التدقيق
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  إجنازات مكتب التدقيق والتفتيش لعام 2021 
 اوال: - قامــت اإلدارة بعمــل خطــة وفــق اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة للعمــل كمنظومــة متكاملــة وتفعيــل العمــل الرقابــي 

وتقييــم مــدى التــزام القطاعــات بتنفيــذ االعمــال املوكلــة إليهــم حيــث مت التدقيــق علــى اإلدارات التاليــة: - 
1 - إدارة التخطيط والبحوث.

2 - إدارة التطوير اإلداري والتدريب.
 3- إدارة العقار.

4- إدارة املعادن الثمينه.
5- إدارة مراكز اخلدمة التجارية 

وقد مت رفع تقارير خاصة بتلك اإلدارات للسيد معالي الوزير.
 6- تقارير خاصة بناء على تعليمات معالي الوزير

ثانيًا: - اعداد اخلطة السنوية اخلاصة بإدارة التدقيق والتفتيش ورفعها ملعالي الوزير.
ثالثًا: - اعداد الرد على الكتب الواردة الينا من ديوان احملاسبة. 

رابعًا: - اعداد الرد على املذكرات الواردة الينا من جميع اإلدارات التابعة للوزارة.
خامسا: - تكليف موظفي اإلدارة بعمل زيارات ميدانية لبعض اإلدارات واملراكز اخلارجية التابعة للوزارة للقيام 

املوكلة إليهم من قبل اإلدارة.

ثالثًا: إدارة النافذة الواحدة
احصائية التأسيس والتراخيص لعام 2021 

أوال: اجمالي طلبات تأسيس شركات اشخاص
االجماليمعتمدمرفوضطلبات جديدة

0181432040938552

الطلبات املعتمدة بعد املراجعات
ملغيشركات جاري تأسيسهاشركات تم تأسيسهاملغي

430312168394620409

اجمالي طلبات ترخيص شركات اشخاص
اجمالي طلبات التراخيص المقدمةاجمالي التراخيص المصدرة طلبات جاري اصدارها

13262619025996
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ثانيا: احصائية الشركات والتراخيص للمركبات املتنقلة 

اجمالي طلبات التأسيس املسجلة 
االجماليمعتمدمرفوضطلبات جديدة

06334241057

الطلبات املعتمدة بعد املراجعة 
المعتمدشركات جاري تأسيسهاشركات تم تأسيسها ملغي
19322811424

تراخيص املركبات املتنقلة
شركات تم تأسيسهاطلبات تم تقديمهاتراخيص مصدرةطلبات جاري اصدراها

63540624228

ثالثا: احصائية الشركات والتراخيص احلرة متناهية الصغر 

اجمالي طلبات التأسيس املسجلة
االجماليمعتمدمرفوضطلب جديد

09235081431

اجمالي الطلبات املعتمدة بعد املراجعة
المعتمدشركات جاري تأسيسها شركات تم تأسيسهاملغي

8432995508

التراخيص احلرة متناهية الصغر
شركات تم تأسيسهاطلبات تم تعديلهاتراخيص مصدرةطلبات جاري اصدارها

23295485329





الجزء الثاني

الشؤون القانونية
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أهم إجنازات الشؤون القانونية لعام 2021 
األعمال التي مت إجنازها من قبل اإلدارة القانونية لعام 2021

عدد املعامالت القضايا 
990عدد القضايا1
567عدد اجللسات 2
28املمارسات 3
11أمر مباشر 4
17عقد5
2املناقصات 6
1600محضر حجز7

3215املجموع 

أوال: مراقب التحقيقات اإلدارية

العددالقسمالرقم

86التحقيقات اإلدارية1
147التظلمات2

ثالثًا: مراقبة الفتوى والرأي
قسم الفتوى و الرأي 	-

العددالجهة
35وكيل الوزارة
52وارد خارجي

293وكيل قطاع الشركات و التراخيص التجارية
60وكيل قطاع الرقابة التجارية

85أخرى
525اإلجمالي

قسم البحوث و الدراسات القانونية 	-

47حق االطالع



الجزء الثالث

شؤون الرقابة وحماية 
المستهلك
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أوال:إدارة الدراسات و الدعم التجاري
اإلدارة تقوم يف اجلوالت التفتيشية ورصد األسعار من خالل اجلمعيات التعاونية و األسواق املوازية .

وكذلــك متابعــة األســعار حســب املواســم لضمــان عــدم ارتفــاع األســعار أو اســتغالل املواســم مــن قبــل منافــذ بيــع و حمايــه 
للمســتهلكن و تطبيــق النظــم و اللوائــح يف األســواق . 

ثانيا:إدارة اجلهاز الفني للجنة االستشارية لإلشراف على السلع وحتديد أسعارها

االحصائية السنوية إلدارة اجلهاز الفني 
لإلشراف على السلع و حتديد أسعارها من تاريخ 2021/1/1 إلى 2021/12/31

االجراءاتاحملافظاتعدد كشوفاتاسم النشاط التجاري*

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/191األسواق املركزية 1
مت التحديث باملوقعمبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/297اجلمعيات التعاونية2
مت التحديث باملوقعمبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/2695االشتراطات الصحية3
مبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/215مطاعم و حلويات 4
مبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/102مركز بيع اللحوم5
مبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/169محالت بيع التمور6
مبارك الكبير/ األحمدي

اجلهراء/العاصمة/الفروانية حولي/24محالت القرطاسية 7
مت التحديث باملوقعمبارك الكبير/ األحمدي
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ارسال التقرير الشهري لرصد املواد االنشائية و السلع الغذائية ( -
ارسال تقارير عن جوالت الشتراطات الصحية ( -
اجتماع مع الشركة املنظمة لعمل برنامج األسعار اجلديد لتدريب اجلمعيات و األسواق املركزية ( 	
عمل ورشة تدريبية مع اجلمعيات التعاونية و األسواق املركزية لعدد 12 جمعية و 6 أسواق مركزية لتدريبهم ( 	

على ادخال األسعار على البرنامج اجلديد 

ثالثا:حماية املستهلك
تعتبــر حمايــة املســتهلك مــن اجلهــات الرقابيــة الفعالــة يف عمليــة حمايــة أفــراد املجتمــع مــن أي اســتغالل ومكافحــة 
الغــش مبــا يضمــن ســالمة معامالتهــم عنــد شــراء احتياجاتهــم مــن الســلع واخلدمــات التــي يتعاملــون بهــا وحتســن 
الوضــع الفكــري لديهــم مــن خــالل التوعيــة، وضمــان حــق العاملــن يف القطــاع التجــاري مبــا يكفــل لألنشــطة التجاريــة 

ممارســة احلريــة واملنافســة الشــريفة فيمــا بينهــم.

ويف ضــوء هــذا تتحــدد مســئولية وزارة التجــارة والصناعــة ممثلــة بــإدارة حمايــة املســتهلك، يف القوانــن التــي تختــص هــذه 
اإلدارة بتنفيذها.

- القانون رقم )2( لسنة )1995( والقوانن املعدلة له بشأن البيع باألسعار املخفضة.
- القانون رقم )20( لسنة )1976( والقوانن املعدلة له بشأن قمع الغش يف املعامالت التجارية.

- القانون رقم )10( لسنة )1979( والقوانن املعدلة له بشأن اإلشراف على اإلجتار بالسلع وحتديد أسعار بعضها.
- املرسوم رقم )23( لسنة )1980( بشأن اإلشراف والرقابة على املعادن واألحجار ذات القيمة.

 ومــن واقــع حــرص الــوزارة علــى حمايــة املســتهلك مــن أيــة حالــة مــن حــاالت الغــش، وللمحافظــة علــى املصلحــة 
العامــة فقــد صــدر القــرار )368( لســنة )1988( بتشــكيل جلنــة تقــوم بدراســة قوانــن حمايــة املســتهلك لبيــان أوجــه 
القصــور أو مشــاكل التطبيــق واقتــراح احللــول املالئمــة للتغلــب عليهــا، وقــد قامــت اللجنــة خــالل عــام )1989( مبراجعــة 

كل القوانــن املشــار إليهــا أعــاله، وقدمــت مقترحاتهــا بالتعديــالت املطلوبــة علــى هــذه القوانــن.

هــذا وتولــي الــوزارة إهتمامــًا كبيــرًا فيمــا يتعلــق باجلهــود املبذولــة لتعزيــز إجراءاتهــا بالنســبة حلمايــة املســتهلكن 
ومحاربــة الغــش التجــاري بــكل أشــكاله بواســطة األجهــزة واملراكــز التابعــة لهــا والتــي تغطــي مختلــف املناطــق، ومــن 
خــالل تنظيــم احلمــالت التفتيشــية املســتمرة علــى األســواق، وتلقــي الشــكاوى مــن اجلمهــور ومعاملتهــا وفقــًا لإلجــراءات 
القانونيــة املتبعــة، فضــاًل عــن إصــدار النشــرات املبســطة لتوعيــة املســتهلك بحقوقــه وواجباتــه. وفيمــا يلــي أهــم اإلجنــازات 

التــي متــت يف هــذا الصــدد.
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التخفيضات واألسعار
 ســجل نشــاط التنزيــالت ارتفــاع ملحــوظ خــالل عــام 2021 يقــدر بحوالــي 13٪، حيــث بلــغ عــدد املعامــالت )1٬284( 	§

معاملــة، يف حــن بلــغ )1٬133( معاملــة يف عــام 2020.

 شــهدت معامــالت عــرض خــاص )جمعيــات / أســواق مركزيــة( لســنة 2021 )451( معاملــة، وذلــك بارتفــاع قــدر بحوالــي 	§
21٪ مقارنــة بعــام 2020.

 بلــغ عــدد معامــالت عــرض خــاص )محــالت جتاريــة( )83( معاملــة، بانخفــاض واضــح يقــدر بحوالــي 36٪ عــن العــام 	§
املاضــي.

 ســجلت معامــالت التخفيضــات املعلنــة )ســلعة، خدمــة، حرفــة( )125( معاملــة، بانخفــاض ملمــوس يقــدر بحوالــي ٪16 	§
عــن عــام 2020.

شــهدت عــروض توزيــع )كوبــون، دليــل، كتيــب خصــم، بطاقــات ملجموعــة محــالت مشــاركة( يقــدر عــدد املعامــالت )16( 	§
معاملــة، وذلــك بارتفــاع ملحــوظ يقــدر بحوالــي 300٪ عــن عــام 2020.

بلغــت عــروض توزيــع )كوبــون، دليــل، كتيــب خصــم، بطاقــات( )21( معاملــة، وذلــك بارتفــاع واضــح قــدر بحوالــي ٪110 	§
عــن العــام املاضــي. 

بلغت معامالت عروض االسترداد النقدي )5( معاملة عن عام 2021	§

بلغت معامالت تصفية خاصة )1( معاملة عن عام 2021	§

بلغت معامالت العروض املوسمية والطارئة )77( معاملة عن عام 2021	§

بلغــت معامــالت ربــط الســعر احمللــي بأســعار املواقــع والتطبيقــات االلكترونيــة األجنبيــة والعامليــة )17( معاملــة عــن 	§
عــام 2021

بلغت معامالت سحب جوائز مجانية )387( معاملة عن عام 2021 وذلك بارتفاع يقدر بحوالي 69٪ عن عام 2020	§

بلغــت معامــالت توزيــع هدايــا مجانيــة )1٬956( معاملــة عــن عــام 2021 وذلــك بارتفــاع يقــدر بحوالــي 32٪ عــن عــام 	§
2020

بلغــت معامــالت تصفيــة عامــة )إلغــاء الترخيــص التجــاري نهائيــا، تغيــر نــوع النشــاط التجــاري( يقــدر عــدد املعامــالت 	§
)3( معاملــة، وذلــك بانخفــاض ملحــوظ يقــدر بحوالــي 73٪ عــن عــام 2020
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احصائية مبعامالت التراخيص لقسم التخفيضات واألسعار خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020

البيان
مبالغ الرسوم )د.ك(العدد

التغير)٪(عام 2020عام 2021التغير)٪(عام 2020عام 2021

1٬2841٬13313113٬29062٬75581التنزيالت
عرض خاص

4513722155٬92023٬805135
)جمعيات/اسواق مركزية(

عرض خاص
83129-366٬4606٬3651

)محالت جتارية(
تخفيضات معلنة

125149-1613٬7509٬21049
)سلعة/ خدمة/حرفة(

عروض توزيع
1643003٬2502301.313 )خصم/بطاقات كوبون/دليل/كتيب(

مجموعة محالت مشاركة
عروض توزيع

21101101٬2501٬365-8  )كوبون/دليل/كتيب خصم/بطاقات(
خصم محل- شركة جتارية
__5٬000__5عروض االسترداد النقدي

__750__1تصفية خاصة
__40٬701__77العروض املوسمية والطارئة

ربط السعر احمللي بأسعار املواقع 
__5٬300__17والتطبيقات االلكترونية األجنبية والعاملية

3872296947٬17518٬640153سحب جوائز مجانية
1٬9561٬48332241٬555106٬975126توزيع هدايا مجانية

تصفية عامة
311-73150495-70 ) التجاري نهائيا الغاء الترخيص(

)التجاري تغير نوع النشاط(
4٬4263٬52026534٬551229٬840133مجموعة التراخيص+الرسوم
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إدارة حماية املستهلك 
إحصائية استدعاءات املركبات و العيوب املصنعية 

سنة 2021
املركبات املطلوبة للعيوب املصنعية كتب االستدعاء أسم الشركة 

52356املال أوتو موبيلز 
1238الشركة الكويتية إلستيراد السيارات 

11745الغامن أوتو 
41527مؤسسة محمد ناصر الساير و أوالده 

41527يوسف أحمد الغامن و أوالده 
2553مصطفى كرم و أوالده 

314340مجموعة الوكاالت الوطنية 
18088مجموعة شمال اخلليج 

437529محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني 
1104الزياني 

22407فورد الغامن 
13186عبداحملسن عبدالعزيز البابطن 

1432عبدالعزيز سعود البابطن 
سحب املنتج من السوق 1شركة احلميضي احملدودة ) ايكيا( 

2644شركة فوسو
سحب املنتج من السوق 1شركة أولينس ريسنج ايه 
سحب املنتج من السوق 1محمد محمود الشايع 

سحب املنتج من السوق 1محمد صالح عبداهلل املرشود 
23785الغامن موتورز 
11734املال و بهبهاني 

3980878املجموع 
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اإلفراجات اجلمركية وتثبيت بلد املنشأ )للبضاعة الواردة للشركات واملؤسسات التجارية(
خالل عام 2021

بلغ تثبيت بلد املنشأ خالل عام 2021 معاملتن بانخفاض قدرت نسبته بحوالي ٪100.

بلغت  اإلفراجات اجلمركية )5( خالل عام 2021.

رابعا:إدارة قمع الغش التجاري و التوعية

اإلفراجات اجلمركية وتثبيت بلد املنشأ )للبضاعة الواردة للشركات واملؤسسات التجارية(
خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020

نسبة التغير٪عام  2020عام  2021املعاملة 
21100تثبيت بلد املنشا

_50االفراجات
71600االجمالي 

خامسا:الدراسات املسحية و رقابة األسعار

إجنازات إدارة الدراسات املسحية التجارية و رقابة األسعار لعام 2021

يف إطــار تنفيــذ خطــة قطــاع الرقابــة و حمايــة املســتهلك حيــث قامــت اإلدارة بعمــل مســح شــامل جلميــع أســعار الســلع مــن 

مــواد غذائيــة و اســتهالكية و خدمــات و أعمــال حرفيــة يف اجلمعيــات التعاونيــة و االســواق املوازيــة و املطاعــم و احملــالت 

التجاريــة و عددهــا )92( زيــارة. و كمــا قامــت اإلدارة بإعتمــاد برنامــج واصــل يف مراســالتها الداخليــة بــن قطاعكــم املوقــر 

و اإلدارة و يف االونــه األخيــرة عنــد ارتفــاع احلديــد قمنــا بعمــل زيــارات مكثفــة لرصــد االســعار و مت رفعهــا للســيد وكيــل 

القطــاع .

و كمــا قمنــا بعمــل زيــارات قبــل و أثنــاء بدايــة العــام الدراســي علــى املكتبــات يف جميــع محافظــات )6( واألســواق املوازيــة قبــل 

شــهر رمضــان املبــارك للتأكــد مــن عــدم ارتفــاع اي ســلعه رمضانيــة حتديــدا و لــم جنــد هنــاك ارتفــاع يف األســعار . 
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سادسا: الرقابة التجارية

اإلحصائية السنوية إلدارة الرقابة التجارية )السنة : 2021(

السنة كاملة الطوارئمحافظاتبيان األعمال م

68131199عدد مخالفات التراخيص 1

39133023693عدد محاضر الضبط2

23141164عدد إغالق احملالت 3

19150169عدد فتح احملالت 4

130103651549525عدد اجلوالت التفتيشية 5

الســاخن 6 اخلــط  املكاملــات  عــدد 
13505906259062

129101471727627عدد الشكاوي 7
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أوال: التراخيص التجارية لألفراد

مت إصدار )2٬677( ترخيصًا جتاريًا لألفراد خالل عام 2021موزعة على )6( محافظات.

احتــل قطــاع احلــرف البســيطة املركــز األول بعــدد )594( ترخيــص مــا يعــادل نســبة 21٪ مــن اإلجمالــي، ثــم يليــه قطــاع 

الوجبــات الغذائيــة بعــدد )465( وبنســبه تعــادل 16٪ ،احتــل قطــاع التســويق والصيرفــه والفنــادق املركــز الثالــث بنســبة 

14٪ مــن اإلجمالــي ،ثــم تدرجــة باقــي القطاعــات.

 

هــذا وقــد اســتحوذت محافظــة العاصمــة علــى النصيــب األعلــى مــن التراخيــص الفرديــة خــالل عــام 2021مــن جملــة 

التراخيــص الصــادرة، وهــي تعــادل )642( ترخيصــا خــالل عــام 2021، وباملركــز الثانــي تأتــي محافظــة حولــي بجملــة 

تراخيــص بلغــت )610( ترخيصــا، تليهمــا محافظــة الفروانيــة باملركــز الثالــث بجملــة تراخيــص بغلــت )608( ترخيصــا، 

وجــاءت محافظــة األحمــدي باملركــز الرابــع بجملــة تراخيــص بلغــت )421( ترخيصــا، امــا املركــز اخلامــس فــكان مــن 

نصيــب محافظــة اجلهــراء بجملــة تراخيــص بغلــت )289( ترخيصــا، امــا املركــز الســادس واألخيــر فــكان مــن نصيــب 

محافظــة مبــارك الكبيــر بجملــة تراخيــص بلغــت )107( ترخيصــا.
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عدد التراخيص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل عام 2021
النسبة٪سنة 2021النشاطالبيان

1846مطعم1
1174بقالة 2
1174مأكوالت خفيفة 3
1073حالقة للرجال4
1063توصيل الطلبات االستهالكية5
1003املالبس اجلاهزة6
943جتارة عامة7
883غسيل وكوي على البخار8
853صالون لتجميل السيدات9

762استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة10
742الهدايا والكماليات11
712خياطة مالبس للسيدات12
602حلويات ومعجنات13
582مواد غذائية14
582استقدام العمالة املنزلية15
170755أنشطة أخرى16

3٬102100االجمالي 
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عدد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسب القطاعات االقتصادية خالل عام 2021
النسبة٪2021القطاع

46516الوجبات الغذائية
2208املنتجات احليوانية والنباتية

31011املنسوجات والكماليات
1305األثاث واألجهزة

672األعالم والتسلية
692األمن والسالمة ولوازم طبية

371املعدات واآلليات
662مواد ومعدات البناء

472املقاوالت
2469خدمات األعمال التجارية

40214التسويق والصيرفة والفنادق
110املهن االستشارية

341خدمات األعمال احلرفية
1315االصالحات لألعمال احلرفية

59421احلرف البسيطة
361األنشطة العقارية و اخلدمات املتصلة بها 

10أنشطة التجارة العامة واخلدمات املتصلة بها
10األنشطة املالية وأنشطة التأمن واخلدمات املتصلة بها

2٬867100االجمالي

أعداد التراخيص التجارية الفردية
حسب القطاعات االقتصادية خالل عام 2021
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عدد التراخيص التجارية الفرديةالصادره حسب احملافظات خالل  عام 2021

2021احملافظات 

642العاصمة

610حولى

608الفروانية

421األحمدى

289اجلهراء

107مبارك الكبير 

2677االجمالى

التراخيص التجارية الفردية
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ثانيا: الشركات املساهمة
بلــغ عــدد التراخيــص للشــركات املســاهمة خــالل عــام 2021 )12( رخصــه رئيســية ، كمــا بلــغ عــدد تراخيــص أفــرع الشــركات 

املســاهمة لعام 2021 )149( ترخيص .

احصائية بعدد تراخيص الشركات املساهمة الرئيسية و الفروع الصادرة عام 2021
نسبة التغيرعام 2020عام 2021البيان

12771شركات رئيسية 
14963137شركات الفروع

عدد الشركات املساهمة والتي صدرت لهم تراخيص
خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020
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إحصائية الشركات املساهمة العامة و املقفلة التي قدمت بياناتها املالية املستحقة السنوية 
من تاريخ 2021/1/1 حتى 2021/12/31

عدد البانات املالية املستحق تقدميها للشركات املقفلة / قابضة

899عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

347عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

84عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

39عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

19عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

11عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2015/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

6عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2014/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

3عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

3عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2012/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

2عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2011/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

3عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

2عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2009/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

2عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2008/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

2عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2007/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

1عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2006/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

71عدد البيانات التي مت تقدميها لشهور مالية متنوعة للعام 2021

166عدد الشركات التي مت اصدار مذكرات زيادة و تخفيض 
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عدد البيانات املستحق تقدميها للشركات العامة

120عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2020/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

35عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2019/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

5عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2018/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

2عدد البيانات املالية التي مت تقدميها للسنة املالية املنتهية يف 2017/12/31 )شامل الشهور املالية املتنوعة(

6عدد البيانات التي قدمها لشهور مالية متنوعة للعام 2021

99عدد املركز املالي التي مت تقدميها للشركات القفلة )حتت التصفية(

2عدد الشركات التي مت حتويل كيانها القانوني
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ثالثًا: شركات االشخاص 
تطور حركة  إصدار تراخيص شركات األشخاص خالل سنة 2021

اإلجمالي  ديسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  يوليو  يونيو  مايو  ابريل  مارس  فبراير  يناير  األشهر

11,282 367 1,410 1,017 1,234 1,234 912 1,168 862 925 1,055 831 634
عدد 

التراخيص

تطور حركة إصدار تراخيص
شركات األشخاص خالل سنة 2021
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رابعًا: السجل التجاري

نسبة التغير ٪اإلجماليطلب ملغي طلب حتت تنفيذ طلب جديدالبيان

2,7711,27216,33220,37547قسم االفادات

1,76446713,51315,74437قسم االستيراد

3229655,6366,92316قسم الوكالء

4,8572,70435,48143,042100اإلجمالي 

معامالت السجل التجاري خالل سنة 2021
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  كمية املصوغات الذهبية واألحجار ذات القيمة املدموغة خالل عام )2021(

ارتفعــت كميــة الذهــب املدموغــة خــالل عــام )2021( عــن عــام )2020( بنســبة قــدرت بحوالــي 161 ٪ حيــث بلــغ وزنهــا 
)34,595.112( كجم مقابل )13,242.576( كجم لعام )2020(.

 أمــا بالنســبة لكميــات الفضــة فقــد ارتفعــت بشــكل واضــح خــالل عــام )2021( عــن عــام )2020( بنســبة بلغــت حوالــي 
55٪ حيــث بلــغ وزنهــا )2,453.357( كجــم مقابــل )1,587.933( كجــم.

 أمــا بالنســبة لكميــات األحجــار ذات القيمــة التــي مت فحصهــا وتقييمهــا فقــد انخفضــت بنســبة تقــدر بحوالــي 31 ٪، 
وكان عددهــا )1,172( قطعــة خــالل عــام )2021( مقابــل )892( قطعــة خــالل عــام )2020(، واجلــداول التاليــة توضــح 

ذلــك تفصيــاًل:

كميات الذهب التي مت دمغها حسب العيار
خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020
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أوال: املعادن الثمينة
كميات املصوغات واألحجار الثمينة ذات القيمة التي مت دمغها والرسوم احملصلة عليها 

لعام )2021( مقارنة بعام )2020(

نسبة التغير٪عام 2020عام 2021البيان

34,595.11213,242.576161كميات الذهب التي مت دمغها )كيلو جرام(

1,729,755.600662,128.650161رسوم دمغ الذهب )د.ك(

2,453.3571,587.93355كميات االفضة التي مت دمغها )كيلو جرام(

25,453.0754,908.902419رسوم دمغ الفضة )د.ك(

1,172892,89231كميات االحجار ذات القيمة التي مت فحصها و تقيمها )قطعة(

353,230.453139,320.233154رسوم الفحص )د.ك(

28,631.3717,476.575283 كمية السبائك الذهبية والفضية )كيلو جرام(

1,391,875.990322,803.220331رسوم السبائك )د.ك(

كميات الذهب التي مت دمغها خالل عام )2021(
 )الكمية بالكيلو جرام(

املجموعاخلارجياحملليالبيان

1,22810,17111,399عيار)24(

3,679.5374,373.2438,052.780عيار )22(

14,164.6098,382.14322,546.752عيار )21(

259,8203,349.1923,609.012عيار )18(

0,072375,097375,169بالتن )950(

18,105.26616,489.84634,595.112االجمالي
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ثانيا: إدارة العقـــار
إجنازات قسم التراخيص العقارية خالل عام 2021

احصائية بعدد دفاتر السمسرة العقارية خالل سنة 2021
من تاريخ 2021/1/1 إلى 2021/12/31
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إحصائية بعدد التراخيص العقارية )مقيمي العقار( خالل عام 2021
من تاريخ 2021/1/1 إلى 2021/12/31

إلغاءجتديدإصدارمقيمي العقار
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المعارض العقارية عدد الشكاوى
الواردة

تراخيص نشر
الوسطاء العقاريين

تراخيص نشر
إعالنات عقارية
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2عدد الشكاوى الواردة 

0املعارض العقارية
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ثالثًا : مكتب مكافحة غسيل األموال
إجمالي التامن املجوهرات الصرافة العقار الـمــعــــامــــــــالت واإلجراءات 

508102010719اصدار رخص جديد ) فتح ملف ( 1

5161224411783عدد املوافقات تعين مراقبي إلتزام جدد 2

512111492674عدد التقارير املكتبية ) التدقيق املكتبي ( 3

24614979201187عدد التقارير التفتيشية ) الزيارات امليدانية ( 4

2551004900845عدد طلبات الزيارات امليداينة 5

00101عدد اإلحاالت إلى وحدة التحريات املالية الكويتية 6

17821821386134209إجـــــــــــمـــــــــــــــالي  

إجمالي التأمناملجوهرات الصرافة العقار الــمـــخـــــالــــفـــــات 
159512700480إنذار كتابي 1

19719045أمر بتقدمي تقارير 2

20259081أمر يتضمن اإللتزام 3

111073094إيقاف نشاط شركة 4

12728047إيقاف رقم مدني أو فرد 5

221774490747إجـــــــــــمـــــــــــــــالي  

إجمالي التامن املجوهرات الصرافة العقار تصحيح املخالفات 
8216026عدد حاالت رفع اإليقاف عن التراخيص 1

1601017عدد حاالت رفع اإليقاف عن األفراد 2

151111453310عدد الشركات امللتزمة 3

175131623353إجـــــــــــمـــــــــــــــالي  

إجمالي املواقع االلكترونية 
84حجب مواقع الكترونية 1

14مذكرات تعهد للمواقع اإللكترونية 2

11رفع احلجب عن مواقع الكترونية 3

109إجـــــــــــمـــــــــــــــالي  
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أوال: إدارة املنظمات العاملية

إجنازات إدارة املنظمات العاملية لعام 2021 

إجنازات قسم جتارة اخلدمات2021 

إجنازات قسم جتارة السلع2021

إجنازات قسم املنظمات التجارية خالل عام2021

إجنازات قسم امللكية الفكرية خالل عام2021

املنظمات العاملية
1 - الدورات التدريبية االلكترونية يف منظمة التجارة العاملية.

2 -التقدير السنوي ملجموعة عمل التجارة والدين والتمويل يف منظمة التجارة العاملية.
3 -التقرير النصف السنوي عن الفترة 1يناير 30-يونيو2020م وفقا للمادة 16.4من اتفاقية مكافحة اإلغراق.

4 - تقرير منظمة التجارة العاملية بشأن تأثير جائحة كوفيد19 على التجارة الزراعية.
5 - محضــر الورشــة االفتراضيــة التعريفيــة إلطــار الشــراكة بــن حكومــة دولــة الكويــت والبنــك الدولــي برئاســة وكيــل وزارة 

املاليــة ومشــاركة مديــر إدارة املنظمــات الســيد عبــد احملســن العطــار- رئيــس قــم جتــارة اخلدمــات - غاليــة املتــروك.
6 - دعوة للمشاركة يف االجتماع االفتراضي للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون 57

7 - االجتماع 57 للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
8 - محضــر اجتمــاع 57 للجنــة املنظمــة التجــارة العامليــة لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي 2021/9/28 عبــر التواصــل 

املرئــي.
9 - اخلطة اخلمسية للقطاع.

10 - اعداد خطة التنمية السنوية )2022-2023(.
11 - املشاركة يف االجتماع 57 للجنة منظمة التجارة العاملية 2021/9/28 )افتراضي(.

12 - اخلطة اخلمسية إلدارة املنظمات العاملية)2021-2025م(.
13 - التقارير السنوية عن العام 2021 للجان ومجاميع العمل التابعة ملجلس التجارة يف اخلدمات.

14 - متابعة بنود محضر االجتماع االفتراضي للجنة منظمة التجارة العاملية57 لدول مجلس التعاون اخلليجي.
15 - حضــور ومتثيــل يف االجتمــاع االفتراضــي اخلــاص ببعثــة صنــدوق التقــدم مــع الســيد وكيــل الــوزارة يف2021/10/5م 

بنــاء علــى الدعــوة املوجهــة للــوزارة مــن محافــظ البنــك املركــزي - افتراضــي يف مكتــب ســعادة وكيــل الوزيــر.
16 -حضــور اجتمــاع وزراء التجــارة بالــدول العربيــة التحضيــري للمؤمتــر الــوزاري ال 12 ملنظمــة التجــارة العامليــة مــع 
معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة »عبــد اهلل الســلمان« ووكيــل القطــاع الســيد عيــد الرشــيدي واملديــر إدارة املنظمــات العامليــة 

الســيد عبــد احملســن العطــار والســيد علــي اجلريــوي مــن قســم جتــارة اخلدمــات.
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17 - حضــور اللقــاء االخــوي بــن أصحــاب الســعادة واملعالــي وزيــر التجــارة والصناعــة يف دولــة الكويــت واململكــة العربيــة 
الســعودية 2021/10/17 )افتراضــي يف قاعــة االجتماعــات مكتــب الوزيــر(.

18 - دعوة للمشاركة يف ورشة عمل التوعوية االفتراضية حول »املبادرة املشتركة لقواعد احمللي يف قطاع اخلدمات«.

19 - دعوة للمشاركة يف ورشة عمل التوعوية االفتراضية حول »املبادرة املشتركة لقواعد احمللي يف قطاع اخلدمات«.
20 - محضــر االجتمــاع اخلامــس واخلمســن للجنــة منظمــة التجــارة العامليــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 

العربيــة.
21 - املنصة االلكترونية اجلديدة املتعلقة مبسائل املجلس العام.

22 - دعوة للمشاركة يف االجتماع االفتراضي للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون )56(.
23 - ملف االجتماع 56 للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون.

24 - اجتمــاع منســق دول مجلــس التعــاون اخلليجــي لــدى منظمــة التجــارة العامليــة يف جنيــف مــع رئيــس وســكرتارية 
جلنــة اتفاقيــات التجــارة اإلقليميــة.

25 - دعوة للمشاركة يف الندوة االلكترونية بشأن سياسة املنافسة والتجارة والتنمية.
26 - املؤثر الوزاري12 ملنظمة التجارة العاملية 12/3-2021/30/11 وتقدميه للسيد وكيل القطاع.

27 - االجتمــاع )56( للجنــة منظمــة التجــارة العامليــة لــدول مجلــس التعــاون والــذي عقــد بتاريــخ14-15 يونيــو2021م عبــر 
التواصــل املرئي.

28 - تقرير الربع الثاني من عام2021 ألعمال امللحقية التجارية يف جنيف.
29 - ميزانية عام 2023-2022.

30 -كتاب حول التجارة االلكترونية.
31 -دعوة للحضوريف منتدى القانون التجاري اخلامس.

32 -تقارير شهرية بأعمال اإلدارة.
33 -االجتماع التشاوري واإلعالمي اخلاص بحملة اليوم العاملي للملكية الفكرية للعام2022.

34 - اجتماع مراجعة سياسات التجارة لسلطنة عمان يف منظمة التجارة العاملية.
35 - االجتماع التنسيقي للجولة اخلامسة للحوار االستراتيجي بن دولة الكويت والواليات املتحدة االمريكية.

36 - اجتماع وزراء التجارة بالدول العربية التحضيري للمؤمتر الوزاري)12( ملنظمة التجارة العاملية.
37 - الــدورة اإلقليميــة اخلامســة واالربعــون املتعلقــة بالقضايــا الرئيســية املدرجــة يف جــدول االعمــال االقتصــادي الدولــي 

بالقاهرة 5-16 ديســمبر.
38 - توصيات االجتماع )54( للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون.

39 - االجتماع االفتراضي )55( للجنة منظمة التجارة العاملية لدول مجلس التعاون اخلليجي.
40 - االجتماع االفتراضي للجنة النفاذ الى األسواق يف منظمة التجارة العاملية.

41 - تقرير االجتماع االفتراضي ملبادرة التجارة واالستدامة البيئية.
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ثانيًا: العالمات التجارية وبراءة االختراع
هنــاك وســائل عديــدة لتمييــز ســلعة مــا عــن ســلعة أخــرى مبجــرد الشــكل، ومــن هــذه الوســائل العالمــات التجاريــة، 
والتي تقوم مبتابعة تبسيط اجراءات تسجيل وتوثيق العالمات التجارية وبراءة االختراع والرسوم والنماذج الصناعية 

بهــدف تنشــيط احلركــة التجاريــة.

ولقــد بلــغ اجمالــي عــدد العالمــات التجاريــة 60٬806 معاملــة خــالل عــام 2021، ويالحــظ حــدوث ارتفــاع قــدر بحوالــي 
106٪ مقارنــة بالعــام املاضــي، وكان نصيــب ايــداع عالمــة جتاريــة األكثــر بعــدد 38٬154 معاملــة بارتفــاع قــدر بحوالــي ٪105 
مقارنــة بالعــام املاضــي، ويأتــي بعدهــا نشــر التأشــيرات وبلغــت 11.072معاملــة بارتفــاع قــدر بحوالــي 132٪ باملقارنــة بالعــام 
املاضــي، امــا عــن التأشــيرات فقــد بلغــت 5٬616 معاملــة، بارتفــاع قــدر بحوالــي 99٪ مقارنــة بالعــام املاضــي. وكان نصيــب 
جتديــد عالمــة جتاريــة بلغــت 5٬499 معاملــة، بارتفــاع قــدر بحوالــي 77٪ مقارنــة بالعــام املاضــي. وكان نصيــب معارضــة 
املاضــي. وكان نصيــب  بالعــام  265٪ مقارنــة  قــدر بحوالــي  بارتفــاع  285 معاملــة،  بلغــت  علــى تســجيل عالمــة جتاريــة 
املســتخرجات 87 معاملــة، بارتفــاع قــدر بحوالــي 47٪ مقارنــة بالعــام املاضــي. وبلغــت عــدد التظلمــات 78 معاملــة، بارتفــاع 
قــدر بحوالــي 767 مقارنــة بالعــام املاضــي. امــا بالنســبة لســجل الــوكالء فقــد بلغــت معامالتهــا 15 معاملــة، بانخفــاض قــدر 

بحوالــي 25٪ مقارنــة بالعــام املاضــي.

اجنازات قسم العالمات التجارية خالل عام 2021

نوع املعاملة
الرسوم )د.ك(عدد املعامالت

نسبة التغير٪عام 2020عام 2021نسبة التغير٪عام 2020عام 2021
38,15418,5821054,115.4651,376.305199ايداع عالمة جتارية 

2857826526,7757,360264معارضة على تسجيل عالمة جتارية

5,6162,82699157,86565,806140التأشيرات

5,4993,100771,471.320834,73076 جتديد عالمات جتارية

11,0724,782132387,005181,580113نشر التأشيرات

25-252٬1002,800-1520سجل الوكالء

8759473٬9152,63549املستخرجات

7897673٬510405767التظلمات

60,80629,4561066,167.9552,471.621150االجمالي
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ثالثا: شؤون اخلليج والوطن العربي
 مــن األهــداف الرئيســية للتجــارة اخلارجيــة هــو تنويــع الدخــل القومــي لدولــة الكويــت والعمــل علــى زيــادة الصــادرات 
الكويتيــة املنشــأ وتطويــر جتــارة إعــادة التصديــر، وال يتأتــى ذلــك إال عــن طريــق فتــح األســواق اجلديــدة لهــا وتنميــة 
األســواق التقليديــة الســابقة ســواء العربيــة أو األجنبيــة، لذلــك اهتمــت الــوزارة بــكل مــا يدعــم هــذا االجتــاه وتفعيلــه يف 

مجــال شــؤون املعــارض والترويــج التجــاري بالداخــل واخلــارج. 

أواًل: إجنازات مراقبة الوطن العربي خالل عام2021
اجتماعــات الفريــق العربــي حلمايــة املســتهلك يف إطــار منطقــة التجــارة احلــرة العربيــة الكبــرى لــدى األمانــة . 1

العامــة جلامعــة الــدول العربيــة 

االجتمــاع الســابع للجنــة القيــود الفنيــة لقواعــد املنشــأ العربيــة - مذكــره مــن مديــر االدارة إلــى إدارة العالقــات . 2
الدوليــة بشــأن الترشــيح للجنــة قواعــد املنشــأ

االجتماع العاشر للفريق العربي حلماية املستهلك يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى املالحظات . 3
واملرئيات اخلاصة باالجتماع العاشر لفريق املختصن مبجال حماية املستهلك

االجتماع الثاني للجنة امللكية الفكرية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى . 4

االجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية و الذي سيعقد بتاريخ 2021/2/10. 5

االجتمــاع الســابع للجنــة القيــود الفنيــة لقواعــد املنشــأ العربيــة -  مذكــرة مديــر االدارة إلــى ادارة العالقــات . 6
الدوليــة بشــأن الترشــيح للجنــة قواعــد املنشــأ

االجتماع العاشر للفريق العربي حلماية املستهلك يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى املالحظات . 7
و املرئيات اخلاصة باالجتماع العاشر لفريق املختصن مبجال حماية املستهلك

االجتماع الثاني للجنة امللكية الفكرية يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى . 8

االجتماع السابع للجنة الفنية للملكية الفكرية و الذي سيعقد بتاريخ 2021/2/10. 9

ثانيًا: إجنازات مراقبة شئون اخلليج خالل عام2021
مت عقد اجتماع جلنة التعاون التجار )60( يف2021/6/27.. 10

استكمال مشروع الالئحة التنفيذية املوحدة لدول مجلس التعاون بشأن حماية املستهلك يف 2021/10/17. 11

اعتمــاد املســودة النهائيــة املعدلــة مــن اجلانبــن الكويتــي و الســعودي حملضــر فريــق شــؤون التجــارة و الصناعــة و . 12
االســتثمار يف 2021/10/21 

مت عقد االجتماع التنسيقي للجنة العليا الكويتية العمانية بوزارة اخلارجية بدولة الكويت يف 2021/10/5. 13

مت عقد اجتماع )61( جلنة التعاون التجاري يف املنامة 2021/10/20 . 14

مت عقد عدة اجتماعات جلان فنية تابعة إلى جلنة التعاون التجاري :. 15
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اجتماعات مراقبة شئون اخلليج خالل 2021م

مكان االنعقادتاريخ االنعقاداسم االجتماعالتسلسل

االجتماع التاسع للجنة املسئولن عن مبادرات 1.
رواد األعمال

عبر االتصال املرئي2021/1/28-27

.2
اجتماع جلنة القوانن التجارية لدراسة مشروع 

قانون نظام الوكاالت التجارية
عبر االتصال املرئي2021/2/28

.3
االجتماع العاشر للجنة املسئولن عن مبادرات 

رواد األعمال و االقتصاد املعريف للمشروعات 
الصغيرة و املتوسطة بدول املجلس

عبر االتصال املرئي2021/3/1

.4
االجتماع األول لرؤساء و مدراء و مسئولي 

املؤسسات الصغيرة و املتوسطة
عبر االتصال املرئي2021/3/18

.5
اجتماع جلنة حماية املستهلك الثالث ملناقشة 

الالئحة التنفيذية
عبر االتصال املرئي2021/3/22

.6
االجتماع 25 للجنة القوانن التجارية لدراسة 

مشروع قانون املنافسة بدول مجلس التعاون
عبر االتصال املرئي2021/3/31

.7
االجتماع الثاني للجنة القوانن التجارية لدراسة 

مشروع قانون نظام الوكاالت التجارية املوحد 
بدول مجلس التعاون

عبر االتصال املرئي2021/4/5

عبر االتصال املرئي2021/6/27االجتماع 60 للجنة التعاون التجاري8.

.9
االجتماع التحضيري لسادة وكالء وزارات التجارة 

)51(
عبر االتصال املرئي2021/6/21

.10
االجتماع 26 للجنة القوانن التجارية لدراسة 

مشروع قانون املنافسة بدول مجلس التعاون
عبر االتصال املرئي2021/8/10

عبر االتصال املرئي2021/8/16اجتماع جلنة حماية املستهلك11.
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عبر االتصال املرئي2021/8/19اجتماع مشروع قانون الوكاالت التجارية الثالث12.

.13
االجتماع )52( االستثنائي لوكالء وزارات التجارة 

بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
عبر االتصال املرئي2021/8/26

.14
اجتماع فريق عمل معاجلة التحديات يف مجال 

التجارة الثاني )صندوق(
عبر االتصال املرئي2021/8/30

عبر االتصال املرئي2021/9/2اجتماع جلنة حماية املستهلك السادس15.

عبر االتصال املرئي2021/9/7اجتماع مشروع قانون الوكاالت الرابع16.

.17
االجتماع االستثنائي لوكالء وزارات التجارة 

املساعدين بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية

عبر االتصال املرئي2021/9/8

عبر االتصال املرئي2021/9/12اجتماع فريق عمل معاجلة التحديات الثالث18.

.19

االجتماع التنسيقي املشترك للجهات املختصة 
املعنية بدولة الكويت بشان مكافحة اإلغراق و 
التدابير التعويضية يف اجلارة البينية بن دول 

املجلس

2021/9/20
دولة الكويت يف مقر 

وزارة املالية

2021/10/5االجتماع التنسيقي للجنة العليا العمانية20.
دولة الكويت يف وزارة 

اخلارجية

.21
االجتماع )53( لوكالء وزارات التجارة بدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
الرياض2021/10/14

.22
االجتماع )61( للجنة التعاون التجاري )وزارة 

التجارة و الصناعة(
املنامة2021/10/20

تابع اجتماعات مراقبة شئون اخلليج خالل 2021م
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رابعا: املعــــــارض
اجنازات قسم املعارض 

تعتبــر املعــارض نافــذة البائــع واملنتــج لبضاعتــه وإنتاجــه لــدى املســتهلك أيــًا كان موقعــه داخــل أو خــارج البــالد. وقــد 
نشــطت الــوزارة يف هــذا املجــال فوافقــت علــى إقامــة )34( معرضــا خــالل عــام )2021(. كانــت أغلبيــة املعــارض عبــارة عــن 
معــارض داخــل الكويــت ، توزعــت مــا بــن املعــارض اخلاصــة )29( معرضــا واملعــارض اخلارجيــة )1( معــرض ، و املعــارض 

التــي أقيمــت يف أرض املعــارض مبشــرف )4(معــارض . 

وملزيد من التفاصيل انظر اجلداول التالية:

أعداد املعارض الداخلية واخلارجية خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020
نسبة التغير ٪20212020البيان

--1املعارض اخلارجية

292045املعارض اخلاصة

75-416معارض أرض املعارض مبشرف

6-3436االجمالي

2021

2020

نشاط الوزارة يف مجال املعارض
خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020

المعارض الخاصة معارض أرض المعارض بمشرفالمعارض الخارجية
0

5

10

15

20

25

30
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املعارض اخلارجية التي شاركت فيها دولة الكويت خالل عام )2021(

الدولة املضيفةفترة إقامة املعرضإسم املعرض إلىمن
املعرض االفتراضي الصيني

الصنخالل شهر نوفمبر 2021لالستيراد والتصدير

 

تطور أعداد املعارض احمللية واخلارجية خالل الفترة من )2021-2016(
 

املعارض اخلارجية املعارض احملليةالبيان

20161264

20171431

20181214

20191053

202036_

2021331
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خامسا: قسم تنمية الصادرات

بلغــت جملــة صــادرات الكويــت إلــى دول العالــم خــالل عــام )2021( مــن املنتجــات كويتيــة املنشــأ حوالــي )324٬113( 
مليون د.ك، بلغ نصيب الدول العربية 22٪، اما الدول األجنبية فلقد بلغت نسبتها حوالي 18٪ من إجمالي الصادرات، 
امــا دول اخلليــج فقــد بلغــت نســبتها حوالــي 60٪ مــن اجمالــي الصــادرات، هــذا ويالحــظ حــدوث ارتفــاع لصــادرات هــذا 

العــام بنســبة تقــدر بحوالــي 123٪ مقارنــة بالعــام املاضــي.

أواًل: الدول العربية
بلغــت قيمــة املنتجــات الكويتيــة املنشــأ التــي مت تصديرهــا خــالل عــام )2021( إلــى هــذه الــدول حوالــي )71( مليــون 
د.ك، تركــزت هــذه الصــادرات إلــى االردن بنســبة تقــدر بحوالــي 30٪ مــن إجمالــي الصــادرات إلــى الــدول العربيــة، تليهــا 
لبنــان بنســبة تقــدر بحوالــي 24٪، تأتــي بعدهمــا العــراق بنســبة تقــدر حوالــى 22٪، والباقــي مــن املنتجــات مت تصديرهــا 
إلــى اليمــن، ســوريا، مصــر، املغــرب، تونــس، ليبيــا، الســودان، اجلزائــر، فلســطن، الصومــال، و جيبوتــي، هــذا ويالحــظ 

حــدوث ارتفــاع لصــادرات هــذا العــام بنســبة تقــدر بحوالــي 54٪ مقارنــة بالعــام املاضــي. 

ثانيًا: دول العالم األخرى
بلغــت قيمــة املنتجــات كويتيــة املنشــأ التــي مت تصديرهــا خــالل عــام )2021( إلــى هــذه الــدول حوالــي )59( مليــون د.ك، 
مــا يقــدر بحوالــي 28٪ مــن هــذه الصــادرات كان مــن نصيــب بلجيــكا، وتأتــي بعدهــا تركيــا باملرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت 
حوالــي 22٪ مــن إجمالــي الصــادرات للــدول األجنبيــة، وبقيــة النســب تركــزت يف فرنســا، لوكســمبورغ، أســبانيا، ايطاليــا 

ودول أخــرى، هــذا ويالحــظ حــدوث ارتفــاع لصــادرات هــذا العــام قــدرت نســبته بحوالــي 126٪ عــن العــام املاضــي. 

ثالثًا: دول مجلس التعاون اخلليج العربي
بلغــت قيمــة املنتجــات كويتيــة املنشــأ التــي مت تصديرهــا خــالل عــام )2021( إلــى هــذه الــدول حوالــي )194( مليــون 
د.ك، مــا يقــدر بحوالــي 45٪ مــن هــذه الصــادرات كان مــن نصيــب قطــر، وتأتــي بعدهــا االمــارات باملرتبة الثانية بنســبة قدرت 
حوالــي 22٪ مــن إجمالــي الصــادرات لــدول اخلليــج، وبقيــة النســب توزعــت علــى اململكــة العربيــة الســعودية، البحريــن، 

وعمــان، هــذا ويالحــظ حــدوث ارتفــاع لصــادرات هــذا العــام قــدرت نســبته بحوالــي 165٪ عــن العــام املاضــي.
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الصادرات الكويتية املنشأ لدول العالم خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020

الدول
قيمة الصادرات ألقرب ألف )د.ك(عدد الشهادات

20212020
نسبة التغير 

)٪(
20212020

نسبة التغير 
)٪(

4,0242,6495271,14746,06454الدول العربية 

1,0739161758,62525,983126بقية دول العالم

10,4358,43424194,34173,454165دول مجلس التعاون اخلليجي

15,53211,99929324,113145,501123االجمالي

% 60

% 22

% 18

التوزيع ٪ صادرات دولة الكويت
لدول العالم

خالل عام 2021

دول مجلس التعاون الخليجي

دول عربية

دول أخرى
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الصادرات الكويتية املنشأ خالل عام 2021 للدول العربية
)القيمة ألقرب ألف د.ك(

البيان
قيمة الصادراتعدد الشهاداتاالشهر
عام 2020عام 2021عام 2020عام 2021الدول

1951865,9666,292مصر1

1471431,7962,652اليمن2

3028238214سوريا3

16821416,7242,551لبنان4

4546933759املغرب5

1181112,0091,133تونس6

2,8141,40121,9051,066االردن7

27939915,84317,879العراق8

53622,7352,513اجلزائر9

12314جيبوتي10

5129936663السودان11

117112,04371فلسطن12

61616245ليبيا13

12_1_الصومال14

4,0242,64971,14746,064االجمالي

قيمة الصادرات الكويتية املنشأ
للدول العربية خالل عام 2021

ليبيا

فلسطين

السودان

جيبوتي

الجزائر

العراق

ا�ردن

تونس

المغرب

لبنان

سوريا

اليمن

مصر

0 5000 10000 15000 20000 25000
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صادرات الكويتية املنشأ خالل عام 2021 للدول االجنبية

القيمـــة األجمــــالية ألقرب ألف )د.ك(عدد الشهادات 2021الدولة 

26312,876تركيا

595,276إيطاليا

552,047أسبانيا

11716,170بلجيكا

453265البرتغال

16150بريطانيا

22212أملانيا

25343اليونان

1004,733فرنسا

127هولندا

10357قبرص

411059سولوفينيا

317استراليا

8258غينيا

9153السويد

661باكستان

20687بلغاريا

502363بولندا

685سيريالنكا

62بنغالدش

31401أمريكا

13130الهند

988ليبيريا
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صادرات الكويتية املنشأ خالل عام 2021 للدول االجنبية

القيمـــة األجمــــالية ألقرب ألف )د.ك(عدد الشهادات 2021الدولة 

112أثيوبيا

117أوغندا

324هونغ هونغ

110بنين

7298سنغافورة

513,512لوكسمبورغ

1270كولومبيا

29643بيرو

18تشيلي

112663سويسرا

29الكاميرون

18جنوب أفريقيا

26السنغال

15زامبيا

22الكونغو

13150البرازيل

3120غويانا

221فنزويال

115اإلكوادور

111املكسيك

107358,625اإلجمالي
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الصادرات الكويتية املنشأ خالل عام 2021 
مقارنة بعام 2020 لدول اخلليج العربي

الدول
القيمة اإلجمالية ألقرب ألف )د،ك(عدد الشهادات

2021202020212020

6,6823,86440,66615,887السعودية

1,4131,66287,49227,781قطر

1,3221,59041,83521,989اإلمارات

2934851,6363,206سلطنة عمان

72583322,7124,591البحرين

10,4358,434194,34173,454اإلجمالي 





الجزء السابع

الشؤون المالية
واإلدارية
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أواًل : الشؤون املالية
قسم الرواتب

صرف رواتب موظفي الوزارة.. 1
استقطاعات التأمينات االجتماعية ملوظفي الوزارة.. 2
تثبيت بيانات املعينن اجلدد.. 3
صرف البدل النقدي للمتقاعدين واملستقيلن ملوظفي الوزارة.. 4
اثبات املديونيات للمتقاعدين واملستقيلن ملوظفي الوزارة.. 5
صرف استمارة استقطاعات املؤسسة العامة للرعاية ملوظفي الوزارة.. 6
صرف استمارة استقطاعات بنك االئتمان ملوظفي الوزارة.. 7
صرف استمارة استقطاعات وزارة العدل - النفقات ملوظفي الوزارة.. 8
صرف اللجان.. 9

صرف فرق العمل.. 10
صرف رواتب مقدما.. 11
تسوية واقفاالت.. 12
اثبات املديونية إلجازة خاصة للتفرغ إلدارة املشروعات الصغيرة أو املتوسطة.. 13
صرف االعمال املمتازة 2020. . 14
حتويل رصيد االجازات النقل.. 15
صرف العمل اإلضايف.. 16
صرف مكافأة مكتب الوزير.. 17
تثبيت البدالت والعالوات ملوظفن الوزارة . 18
صرف العالوات الدورية . 19
صرف الدرجات باألقدمية والدرجة باالختيار.. 20
خصم املرضيات واالنقطاعات عن العمل والتأخيرات . 21
اعداد امليزانية الباب األول . 22
صرف واثبات مديونية العالوة االجتماعية للموظفن . 23
متابعة اجراءات براءة الذمة. 24
صرف استمارة استقطاعات لكل من: . 25

املؤسسة العامة للتأمن االجتماعي )مملكة البحرين(أ. 
املؤسسة العامة للتقاعد )حكومي اململكة العربية السعودية(ب. 
بيت الزكاة ت. 
نقابة العاملن بوزارة التجارة والصناعة ث. 
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وزارة االعالم ج. 
وزارة الداخلية ح. 
وزارة الدفاع 	. 
وزارة الصحة د. 
وزارة الشؤون االجتماعيةذ. 
الهيئة العامة للقوى العاملة ر. 
مجلس الوزراءز. 
الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة س. 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية ش. 
وزارة املالية ص. 

قسم املشتريات واملخازن
النشرة االحصائية من 2021/4/1:

قسم املناقصات والعقود:
مت اجناز عدد )366( فاتورة.. 1
مت اجناز عدد )29( عقد.. 2

قسم املشتريات:
مت اجناز عدد )139( أمر شراء.. 3

قسم املخازن:
مت اصدار عدد )377( طلب شراء.. 4
مت اصدار عدد )587( استمارة صرف. . 5

قسم محاسبة املخازن:
مت اجناز عدد )134( تسوية إضافة.. 6
مت اجناز عدد )22( تسوية خصم.. 7

قسم احلسابات املالية
مت إجنــاز مــا يقــرب مــن )1889( إســتمارة بنظــام األوراكل عــن الفتــرة مــن 2021/04/01 وحتــى 2021/12/31، فــى قســم 
احلســابات املاليــة التــي تتضمــن إســتمارات دفــع فواتيــر الشــركات امللتزمــة مــع الــوزارة بعقــود عمــل ومناقصــات، إســتمارات 
خاصــة باملشــتريات وأوامــر الشــراء ، إســتمارات خاصــة بالنثريــات والُعهــد الدائمــة ، إســتمارات إثبــات الكفــاالت البنكيــة 

بأنواعهــا ، إســتمارات خاصــة باملهمــات الرســمية يف اخلــارج .
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ثانيًا: الشؤون اإلدارية
مت ندب عدد )41( اشرايف جديد .. 1

مت تعين عدد )463( موظف كويتي لدى قطاعات الوزارة .. 2

املنتهي خدماتهم عددهم )163( موظف كويتي .. 3

عدد املنتدبن خارج الوزارة )20( موظف .. 4

عدد املنقولن خارج الوزارة )10( موظفن.. 5

اصدار قرارات النقل الداخلي املوظفن وعددهم )839( موظف.. 6

مت اصدار قرارات العالوات الدورية والترقية باالقدمية يف 2021/1/1م و 2021/7/1م .. 7

مت اصدار قرار الترقية باالختيار يف 2021/3/31م .. 8

مت اصدار قرارات احلرمان اخلاصة بالعالوة الدورية والترقية باالقدمية يف 2021/1/1م و 2021/7/1م.. 9

مت تفعيل اجلهاز األلي اخلاص باستخراج شهادات الراتب وتفصيل الراتب والسيرة الذاتية.. 10

ميكنه إجراء التظلمات للموظفن .. 11

ثالثا : إدارة اخلدمات العامة
مت اإلنتهاء من أعمال العازل يف مركز املدينة )شرق(.	 

العمل على صيانة غرفة يف مركز الصديق من أعمال )كهربائية، صحية، صبغ، تبديل أرضيات(.	 

 	.)M2( صيانة برج كيبكو والعمل باألعمال الكهربائية وتبديل أقفال يف الدور

صيانة جذرية ملركز الفيحاء من أعمال )صبغ، كهرباء، صحية، تبديل سراميك(.	 

مت اإلنتهاء من أعمال الصيانة الكهربائية ملركز الشهداء وإشبيلية وسوق اللحم )املباركية(.	 

صيانة جذرية ملركز اجلهراء من أعمال )صبغ، كهربائية(.	 

صيانة جذرية ملركز الدسمة من أعمال )صبغ، كهربائية(.	 

مت إستالم مركز صباح األحمد من وزارة املواصالت ومت جتهيزة واإلنتهاء من األعمال )الكهربائية، اإلنشائية( 	 

يف املركز ومتت مباشــرة عمل املوظفن فيه.
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مت اإلنتهاء من األعمال الكهربائية وصيانة النوافذ )عمل فتحات تهوية يف النوافذ( يف مركز شرق األحمدي.	 

مت عمــل مخططــات ملشــروع احلــراج املؤقــت ومتابعــة املشــروع نــع البلديــة وحتديــد التكلفــة مــع وزارة األشــغال 	 

)هيئــة الطــرق(.

إستالم اجلزء اجلديد يف املعادن الثمينة الدور الثاني من إدارة املرافق وجتهيز غرفة األفران.	 

متابعة أعمال الصيانة ملركز جابر العلي )حكومة مول( مع إدارة اخلدمات التابعة لوزارة املواصالت.	 

إستالم مبدئي يف منطقة الوفرة السكنية من وزارة اإلسكان.	 

مت تسليم موقع خيطان والعيون لوزارة األشغال العامة للبدء يف أعمال البناء للمراكز اجلديدة.	 

مت إستالم موقع املطالع من وزارة اإلسكان ومت البدء بأعمال البناء.	 

عمل صيانة دورية جلميع املراكز التابعة للوزارة لألعمال الطارئة.	 

جدول موضح به أنواع األعمال املنجزة وعدد املراكز لعام 2021م

عدد املراكزنوع العملالرقم

1أعمال العازل1

10أعمال الصيانة اإلنشائية2

5أعمال الكهرباء3

4إستالم مواقع4
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الجزء الثامن

الدعم الفني
والتخطيط
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أوال: مركز نظم املعلومات
أهم إجنازات إدارة مركز نظم املعلومات لعام2021 

جتهيــز صــاالت صــرف مــواد التمويــن واخلاصــة بالصفــوف األماميــة يف محافظــات الكويــت املختلفــة وتوفيــر أجهــزة . 1
كمبيوتــر وطابعــات وخدمــة اإلنترنــت والربــط مــع نظــام التمويــن اآللــي ودعــم نظــام الصــرف عــن بعــد لــكل موقــع

توفيــر وشــراء عــدد )150( جهــاز كمبيوتــر عالــي املواصفــات لتغطيــة احتياجــات إدارات الــوزارة ومراكزهــا املختلفــة . 2
ودعــم ورفــع أداء العمــل 

توفير وشراء عدد )45( كمبيوتر محمول لتغطية احتياجات إدارات الوزارة املختلفة ودعم العمل عن بعد. 3
توفير وشراء عدد )75( طابعة ليزر لتغطية احتياجات إدارات الوزارة املختلفة ودعم العمل بها. 4
توفير وشراء عدد )35( ماسح ضوئي لتغطية احتياجات إدارات الوزارة املختلفة ودعم العمل بها. 5
توفيــر وشــراء عــدد )40( جهــاز كمبيوتــر لوحــي)Tablets(  لقطــاع الرقابــة وحمايــة املســتهلك الســتخدامهم لنظــام . 6

البوابــة الرقميــة إلدارة الرقابــة التجاريــة 
الداخليــة . 7 الرســمية  االجتماعــات  لدعــم  الــوزارة  قياديــي  )Interactive Screens( جلميــع  تفاعليــة  شاشــات  توفيــر 

املرئــي عــن بعــد واخلارجيــة والتواصــل 
طــرح ممارســة وتوقيــع عقــد توريــد وتشــغيل أفضــل برامــج مكافحــة الفيروســات وذلــك لعــدد )40( خــادم مركــزي وعــدد . 8

)2000( مســتخدم لتوفير وتعزيز احلماية واألمن والســرية للوزارة
طــرح ممارســة وشــراء وحــدات تخزيــن مركزيــة )San Storage( وزيــادة ســعة التخزيــن حلفــظ بيانــات الــوزارة وعمــل . 9

نســخ احتياطيــة لهــا 
طــرح ممارســة وشــراء أجهــزة اتصــال شــبكي )Switches( حديثــة وتبديــل وحتديــث جميــع كبائــن وغــرف الشــبكات . 10

لتعزيــز ورفــع أداء وســرعة شــبكة الــوزارة 
طــرح ممارســة وتوقيــع عقــد توفيــر خدمــة اإلنترنــت عاليــة الســرعة ملبنــى الــوزارة وجميــع مراكزهــا اخلارجيــة والبالغــة . 11

أكثــر مــن )40( مركــز 
شــراء وتبديــل أحــدث أجهــزة جــدران احلمايــة )Firewall( حلمايــة شــبكة الــوزارة مــن االختراقــات وحتقيــق األمــن . 12

الســيبراني
طــرح ممارســة وتوقيــع عقــد لتجهيــز وتوســعة مركــز البيانــات )Data Center( اخلــاص بالــوزارة وفــق أفضــل املمارســات . 13

العامليــة املتبعــة  
إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة شركات األشخاص . 14

https://inc.moci.gov.kw/INC/WebPages/login.aspx

 إطالق البوابة االلكترونية مليكنة إجراءات إدارة املؤسسات الفردية . 15
https://sole.moci.gov.kw/sole/webpages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة السجل التجاري. 16
https://ereg.moci.gov.kw/ereg/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة الشركات املساهمة. 17
https://stock.moci.gov.kw/Stock/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة حماية املستهلك . 18
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https://cpd.moci.gov.kw/CPD/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية استقبال طلبات املراجعن الكترونيًا و مكينة جميع إجراءاتها. 19
https://eapp.moci.gov.kw/eapp/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة العقار . 20
https://re.moci.gov.kw/RE/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إلدارة فحص املعادن الثمينة ) سوق الذهب - مركز املطار (. 21
https://gold.moci.gov.kw/Gold/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات شهادة املنشأ . 22
https://eco.moci.gov.kw/eco/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات تراخيص املعارض . 23
https://exhibit.moci.gov.kw/exhibit/WebPages/login.aspx

تشغيل نظام مواعيد اجلمعيات التعاونية يف فتره احلظر اجلزئي )جلائحة كورونا الثانية(. 24
https://moci.shop

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب . 25
#https://aml.moci.gov.kw/AML/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة العالمات التجارية . 26
https://trademark.moci.gov.kw/trademark/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات إدارة الرقابة التجارية . 27
https://ccas.moci.gov.kw/CCAS/WebPages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية لنظام حق االطالع على املعلومات . 28
https://info.moci.gov.kw/info/webpages/login.aspx

إطالق البوابة اإللكترونية مليكنة إجراءات تراخيص هيئة االستثمار املباشر )كاديبا(  . 29
https://kdipa.moci.gov.kw/kdipa/WebPages/login.aspx

إطالق موقع مراقبة األسعار على موقع الوزارة التابع إلدارة اجلهاز الفني للجنة االستشارية لإلشراف علي السلع . 30
https://marketapp.moci.gov.kw/wo/#/moci/price-list

إطالق البوابة اإللكترونية لنظام التراسل االلكتروني )واصل(. 31
https://wasel.moci.gov.kw/CMS/WebPages/login.aspx

تنفيــذ أعمــال الربــط اآللــي مــع مجموعــة مــن اجلهــات احلكوميــة والهيئــات اخلارجيــة للموافقــات اآلليــة علــى . 32
االلكترونيــة   البوابــات 

تطوير املوقع اإللكتروني لوزارة التجارة والصناعة  . 33
www.moci.gov.kw
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ثانيا: التطوير اإلداري والتدريب
منجزات إدارة التطوير اإلداري والتدريب 2021 

قسم التدريب: إحصائية بالدورات التدريبية وعدد املتدربن خالل الفترة من
 ) 2021/12/31-2021/1/1 (

عدد املتدربناإلداراتإسم البرنامجم

املفاهيم اإلحصائية مع تطبيقاتها1

التخطيط و البحوث - إدارة الرقابة 
التجارية - إدارة اجلهاز الفني للجنة 

اإلستشارية لالشراف على السلع وحتديد 
أسعارها - إدارة الدراسات

املسحية التجارية و رقابة األسعار

19متدرب

2
دورة يف مجال التفتيش لصالح إدارة

15 متدربالرقابة التجاريةالرقابة التجارية

3
برنامج يف مجال اجلمعيات 

13 متدربالشركات املساهمهالتعاونية

4
برنامج حتسن مهارة التواصل 

10 متدربحماية املستهلكمفتشي حماية املستهلك

5
برنامج امللكية الفكرية والعالمات

التجارية
العالمات التجارية

10متدربوبراءة اإلختراع

6
دورات اجلهاز املركزي عدد )29(

29 متدربمركز نظم املعلوماتدورة لصالح مركز نظم املعلومات

7
دورة املعينن اجلدد

- ديوان اخلدمة املدنية
1 متدربالتطوير اإلداري والتدريب

8
دورة اإلبداع واإلبتكار

4 متدربالتخطيط والبحوث- املعهد العربي للتخطيط

التخطيط والبحوثدورة احلوكمة9
6 متدربالتموين

1 متدربالتدقيق و التفتيشدورة قواعد املراجعة املالية10

التطوير اإلداريالسلوك الوظيفي مع نزاهه11
3 متدربوالتدريب

اجمالي عدد املتدربن : 111اجمالي عدد الدورات :39 دورة تدريبيه



88

املالحظات:- 
إجمالــي عــدد الــدورات التدريبيــة لعــام 2021 يعتبــر أقــل مقارنــة بالســنوات الســابقة نظــرا لظــروف اجلائحــة وتقليــل 
امليزانيــة التدريبيــة مــع وقــف الــدورات التدريبيــة لفتــرة مــن الزمــن بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس الــوزراء وأغلبيــة البرامــج 

التدريبيــة كانــت عــن طريــق )أون اليــن ( . 

اجنازات  قسم التدريب
إعــداد كتــاب رســمي لديــوان اخلدمــة املدنيــة وذلــك لإلستفســار حــول قــرار وقــف التدريــب ســواء التدريــب احمللــي أو . 1

اخلارجــي والتدريــب )اون اليــن( وجــاء الــرد بتأجيــل البــت باملوضــوع حلــن إعتمــاد ضوابــط اإليفــاد مــن قبــل مجلــس 
اخلدمــة املدنيــة . 

حضــور إجتمــاع حــول جلنــة الضبطيــة القضائيــة واإلداريــة ، ومت اإلتفــاق أن تعقــد كافــة البرامــج التدريبيــة عبــر . 2
برامــج )zoom( وذلــك نظــرا للظــروف احلاليــة .

التنســيق والتنظيــم لبرنامــج )مســاعد فنــي معــادن ثمينــه( حلاملــي شــهادة املتوســطة بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة . 3
للتعليــم التطبيقــي والتدريــب . 

إخطــار معهــد الكويــت للدراســات القضائيــة والقانونيــة مــن وضــع اخلطــة التدريبيــة للموســم التدريبــي احلالــي . 4
.  )2021/2022(

التنســيق مــع الوكيــل املســاعد لشــئون الرقابــة التجاريــة وحمايــة املســتهلك لتدريــب طلبــة املعهــد العالــي للخدمــات . 5
اإلداريــة )برنامــج التفتيــش التجــاري - بنــن ( . 

تنســيق ورشــة عمــل اإلقتصــاد القائــم علــى املعرفــة والتعليــم املهنــي ولكنهــا لــم تعقــد لعــدم الترشــيح لهــا مــن قبــل . 6
املوظفــن . 

مخاطبــة الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بشــأن إجتمــاع مــع املعهــد الصناعــي لــدورة )مســاعد فنــي . 7
معــادن ثمينــه ( . 

اإلستفســار مــن ديــوان اخلدمــة املدنيــة عــن مــدى إمكانيــة الــوزارة مــن عقــد البرامــج التدريبيــة حضوريــا مــع مراعــاة . 8
الإلشــتراطات الصحيــة . 

إعــداد كتــاب إلــى ديــوان اخلدمــة املدنيــة )إدارة التدريــب اخلارجــي ومتابعــة قضايــا املوفديــن ( بشــأن حتويــل املبالــغ . 9
املرصــودة مــن امليزانيــة للتدريــب اخلارجــي إلــى مقاعــد تدريبيــة . 

مت إعتماد معهد تدريبي للقانون اخلاص بغسل األموال ومتويل اإلرهاب .. 10
مخاطبة  إدارة الشئون املالية للدورات اخلاصة بوزارة املالية . . 11
إعداد كتاب إلدارة الشئون املالية بشأن طلب نثرية للقاعات التدريبية يف برج كيبكو . . 12
طلب شراء برنامج )zoom( من إدارة الشئون املالية.. 13
دراســة  قطــاع الرقابــة التجاريــة وحمايــة   املســتهلك وأعــداد موظفــي املراكــز و مســمياتهم الوظيفيــة  للســيد وكيــل . 14

القطــاع . 
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إعداد كتاب للمعهد الدبلوماسي الكويتي ملعرفة خطة التدريب لديهم للموسم التدريبي )2021/2022( .. 15
مخاطبة جميع قطاعات الوزارة بشأن جائزة التميز احلكومي يف دبي .. 16
طلب  اإلستعانة مبستشارين لعقد دورات تدريبية يف قانون اخلدمة املدنية من وكيل الشئون القانونية. . 17
كتاب لديوان اخلدمة املدنية ايفاد اخلطة التدريبية للعام )2021/2022( . 18
محضر إجتماع الخر مستجدات االجتماع يف املعهد الصناعي بشأن دورة مساعد فني معادن ثمينه . . 19
اإلنتهــاء مــن محضــر إجتمــاع الشــهري للجنــة الــدورات التدريبيــة اخلارجيــة واإلجــازات الدراســية للســيد وكيــل . 20

القطــاع . 
متطلبات القاعة التدريبية من إحتياجات يجب توفرها بالتنسيق مع السيد مدير إدارة اخلدمات العامة . . 21
رد على إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب بشأن طلب اإلدارة بإنشاء معهد تدريبي خاص به .. 22
طلب من إدارة الشئون اإلدارية بشأن حتويل أي قرار وزاري إلى إدارة التطوير اإلداري والتدريب . . 23
إعداد شهادات حضور للحرس الوطني بالتنسيق مع إدارة التموين .. 24
مذكــرة للهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب بشــأن مقابلــة اخلريجــن املقبولــن لــدى الهيئــة لــدورة املفتــش . 25

التجــاري . 
إختيار موظف من الوزارة ميثلها يف برامج احلوكمة لدى املعهد العربي للتخطيط  . 26
مخاطبة  ديوان اخلدمة املدنية ألكثر من ترشيح ملوظفي الوزارة لدورات خارجية )خارج البالد ( . . 27
إعداد كتاب لوكيل الوزارة بشأن جائزة التميز يف دولة اإلمارات العربية املتحدة - دبي . . 28
 اإلنتهاء من منجزات اإلدارة للموسم التدريبي 2020/2021 للسيد وكيل القطاع. 29

منجزات قسم أساليب العمل و تطوير اخلدمة

أوال : دليل خدمات وزارة التجارة و الصناعة ) الدليل اإلرشادي (  
- مت االنتهاء من كتاب إلكتروني ) E Book( لســنة 2021 دليل خدمات وزارة التجارة و الصناعة )الدليل اإلشــادي( 
اجلديــد والــذي يتماشــى مــع التطــورات اإللكترونيــة احلديثــة ومت إضافتــه علــى البوابــة اإللكترونيــة اخلاصــة بــوزارة 

التجــارة و الصناعــة . 

ثانيا : دليل إجراءات عمل وزارة التجارة والصناعة    
- مت اإلنتهــاء مــن دليــل إجــراءات عمــل وزارة التجــارة و الصناعــة لســنة 2021 والــذي يشــمل جميــع قطاعــات وزارة 
التجــارة والصناعــة مبــا فيهــا اإلدارات اخلدميــة و غيراخلدميــة و ) كل إدارة علــى حــده ( ووضعــه فالشــات خاصــة لــكل 

قطــاع علــى حــده 

- مت التنسيق مع شركة طباعة لوضع بيانات األدلة اإلجرائية داخل فالشات و التي تشمل) 9 (  قطاعات بالوزارة . 

- جــاري إدخــال دليــل إجــراءات عمــل اإلدارات لعــدد ) 9 ( قطاعــات يف الــوزارة  ووضعهــم علــى فالشــات خاصــة لــكل 
قطــاع . 
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ثالثا : دليل رسوم خدمات وزارات التجارة و الصناعة  
- مت اإلنتهــاء مــن كتــاب اإللكترونــي ) E Book ( لدليــل رســوم خدمــات وزارة التجــارة و الصناعــة لســنة 2021 ومت 

إضافته على البوابة اإللكترونية اخلاصة بوزارة التجارة و الصناعة .  

-  مت اإلنتهاء من طباعة كتاب دليل خدمات رسوم وزارة التجارة و الصناعة الطبعة األولى لسنة 2021 .

- مت إرسال نسخ من كتاب دليل رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة على جميع إدارات بالوزارة ) للمدراء و املراقبن (  

رابعا : دليل اخلدمات احلكومية ) النظم اآللية املتكاملة ( 
- مت إدخــال جميــع خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة  والتــي تشــمل جميــع قطاعــات اخلدميــة بالــوزارة  علــى برنامــج 

 www.csc.net.kw النظــم اآلليــة املتكاملــة - دليــل اخلدمــات احلكوميــة املوقــع ديــوان اخلدمــة املدنيــة

- مت اعتمــاد ) 242 ( خدمــة مــن خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة يف النظــام املركــزي لدليــل اخلدمــات احلكوميــة 
والــذي يعــرض علــى املوقــع www.csc.net.kw وذلــك مــن قبــل ديــوان اخلدمــة املدنيــة .

 منجزات قسم تطوير التنظيم :-
مخاطبــة ديــوان اخلدمــة املدنيــة بشــأن اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي املقتــرح لــوزارة التجــارة والصناعــة املعتمــد مــن . 1

قبــل معالــي الوزيــر و املتابعــة والتنســيق مــع الديــوان بهــذا اخلصــوص.

استالم بعض ردود اإلدارات بشأن االختصاصات ومراجعتها.. 2

مت عقــد عــدة اجتماعــات مــع الــوكالء املســاعدين بالــوزارة ملناقشــة ودراســة املقترحــات اخلاصــة  إلعــادة البنــاء . 3
التنظيمــي لقطاعــات الــوزارة .

التنســيق مــع مراقبــه شــئون التوظــف ألخــذ املوافقــة علــى نقــل قســم متابعــة اللجــان وإدارة التمويــن واعتمــاد . 4
مشــروع قــرار النقــل .

إعــداد اختصاصــات اإلدارات املختلفــة والوحــدات التنظيميــة التابعــة لهــا بكافــة قطاعــات الــوزارة املدرجــة ضمــن . 5
الهيــكل التنظيمــي املقتــرح.

إعداد الرد على مالحظات ديوان احملاسبة فيما يخص الهياكل والوحدات التنظيمية .. 6

 الرد على كتب الديوان اخلدمة املدنية بخصوص  تزويدهم كافة االختصاصات التابعة للوزارة.. 7
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 منجزات قسم توصيف وتقييم الوظائف:-
التنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية يف ما يخص املستجدات املتعلقة بأدلة الوصف الوظيفي.. 1

اســتالم أدلــة الوصــف الوظيفــي اخلاصــة بــوزارة التجــارة و الصناعــة مــن قبــل ديــوان اخلدمــة املدنيــة موضحــًا بهــا . 2
مالحظاتهــم علــى بعــض بنــود األدلة.

االنتهــاء مــن مراجعــة التعديــالت التــي متــت علــى أدلــة التوصيــف الوظيفــي بناءًا علــى مالحظات ديوان اخلدمة . 3
املدنية و اخلاصة باإلدارات التالية:

إدارة القضايا و العقود	 

إدارة التطوير اإلداري و التدريب	 

إدارة الدراسات و الدعم التجاري	 

إدارة العالقات العامة و اإلعالم	 

إدارة التخطيط و البحوث	 

مكتب متابعة إجراءات تنفيذ اإلصالح االقتصادي.	 

تزويــد موظفــي الــوزارة بنســخ مــن بطاقــات الوصــف الوظيفــي يف حــال الطلــب ســواء كان تعيــن جديد أو موظفي . 4
الوزارة.

الــوزارة املتقدمــن ملقابــالت الوظائــف اإلشــرافية بالتوصيــف الوظيفــي اخلــاص بالوظائــف . 5 تزويــد موظفــي 
الشــاغرة.
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ثالثا: إدارة التخطيط والبحوث
تقــوم إدارة التخطيــط والبحــوث باإلشــراف علــى إعــداد الدراســات والبحــوث املتعلقــة بتنميــة التجــارة، وإعــداد   
اخلطــط قصيــرة وطويلــة األجــل والبرامــج التنفيذيــة لهــا واملتعلقــة بتحقيــق أهــداف الــوزارة ومتابعــة تطبيقهــا، وتوفيــر 
البيانــات اإلحصائيــة ذات العالقــة بالنشــاط التجــاري بالتعــاون مــع مصــادر املعلومــات املختلفة،وفيمــا يلــي عرضــا موجــزا 

عــن إجنــازات اإلدارة لعــام2021.

أواًل: مجال اإلحصاء والبيانات
إصدار التقرير السنوي اخلاص للديوان األميري والذي يحتوي على:. 1

تراخيص الشركات املساهمة.	 

تراخيص الهيئة العامة للصناعة.	 

إجنازات إدارة التموين.	 

توفيــر وجتميــع البيانــات اإلحصائيــة الســنوية لعــام )2021( عــن كافــة أنشــطة الــوزارة باإلضافــة إلــى الرســومات . 2
البيانيــة. 

توفير البيانات الشهرية اإلحصائية عن كافة أنشطة الوزارة باإلضافة الى الرسومات البيانية. . 3

مقابلة طالبي املعلومات والبيانات اإلحصائية وتزويدهم بها بالتعاون مع مركز نظم املعلومات. . 4

رصــد كافــة التغيــرات التــي حتــدث يف قطاعــات أنشــطة الــوزارة واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتوفيــر البيانــات . 5
والنشــرات.  اإلحصائيــات  إلعــداد  الالزمــة  اإلحصائيــة 

ثانيًا : مجال البحوث 
إعــداد وإصــدار »النشــرة التجاريــة الشــهرية« والتــي تتنــاول التعليــق علــى أعمــال وإجنــازات إدارات الــوزارة خــالل 	 

علــى  الــوزارة  موقــع  ضمــن  عرضهــا  ويتــم  الالزمــة،  التوضيحيــة  والرســومات  باإلحصائيــات  مدعمــة  الشــهر 
اإلنترنــت وإرســالها الــي مكتــب معالــي الوزيــر ، والوكيــل والــوكالء املســاعدين إلــى عــدة جهــات خــارج الــوزارة.

إعــداد وإصــدار التقريــر الســنوي باللغــة العربيــة و اإلجنليزيــة لعــام )2020( للــوزارة والــذي يشــمل كافــة إجنــازات 	 
قطاعــات الــوزارة مصحوبــة باإلحصائيــات والرســومات البيانيــة ذات األهميــة والــذي يتــم توزيعــه علــى الســادة/ 
الوزيــر والوكيــل والــوكالء املســاعدون واجلهــات املعنيــة داخــل وخــارج الــوزارة، وكذلــك عرضــه ضمــن موقــع الــوزارة 

علــى اإلنترنــت. 



93

ثالثًا : مجال التخطيط
إعداد مشروعات خطة التنمية للسنة املالية )2020/2021(.	 

املاليــة 	  للســنة  التنميــة  خطــة  مشــروعات  مبتابعــة  اخلــاص  عمــل  بفريــق  اخلاصــة  اإلجتماعــات  حضــور 
الصــادرة.  التوصيــات  ومتابعــة  االجتمــاع  محاضــر  واعــداد   )2021/2020(

حضور اجتماعات جلنة التخطيط لعام 2021 واعداد محاضر االجتماع ومتابعة التوصيات الصادرة.	 

متابعة اخلطة التشغيلية اخلاصة لوزارة التجارة والصناعة لعام )2021(.	 

متابعة اهداف التنمية املستدامة واملعدة من قبل االدارة املركزية الإلحصاء. 	 

رابعًا : متابعة برنامج عمل احلكومة
مت إدخــال بيانــات متابعــة خطــة التنميــة يف النظــام اآللــي التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط 	 

والتنمية.

مت إعداد التقرير املوجز خلطة التنمية 2021/2020 )ربع سنوي( بشكل دوري.	 

مت إعداد وإرسال التقرير لديوان احملاسبة بشكل دوري. 	 

إعداد معوقات خطة التنمية )2020/2019(.	 

رابعًا: التمويـن
واصلــت الــوزارة خــالل عــام 2021 القيــام بدورهــا يف مجــال ضمــان توفيــر الســلع واملــواد االساســية الضروريــة للمواطنــن 
بأســعار مقبولــة وذلــك ضمــن االلتــزام بسياســة الدولــة بشــأن مواجهــة ارتفــاع نفقــات املعيشــة مــن خــالل دعــم أســعار الســلع.

وتهتــم الــوزارة بشــؤون وحمايــة املســتهلك مــن خــالل دورهــا الريــادي والكبيــر يف اإلشــراف علــى األســواق احملليــة حلمايــة 
املســتهلك مــن التالعــب واإلســتغالل الــذي قــد يتعــرض لــه، وذلــك فضــاًل عــن السياســات املتعلقــة بدعــم الســلع والبطاقــة 

التموينيــة، وقــد مت خــالل العــام اصــدار عــدة قــرارات وزاريــة منظمــة للعمــل.

 إن السياســة املتبعــة ملواجهــة التضخــم باألســعار يف الســوق احمللــي تنطلــق مــن واقــع االقتصــاد الكويتــي املعتمــد علــى 
مبــدأ االقتصــاد احلــر الــذي تســير عليــه الدولــة وانفتــاح الســوق احمللــي علــى كافــة أســواق العالــم وســيادة عوامــل العــرض 

والطلــب واملنافســة الشــريفة بــن التجــار.

 لذلــك فــإن تدخــل الــوزارة يف حتديــد األســعار يتــم يف نطــاق ضيــق، يتمثــل يف حتديــد أســعار الســلع واملــواد األساســية 
الضروريــة حليــاة املســتهلك دون التدخــل يف حتديــد أســعار الســلع الكماليــة األخــرى التــي ال تنــدرج حتــت مظلــة التســعير. 
حيــث يتــرك ذلــك لعوامــل العــرض والطلــب وتوفيــر منــا	 املنافســة بإحــداث التأثيــر املطلــوب على اجتاهات األســعار وحتقيق 

التــوازن بــن مصلحــة التاجــر واملســتهلك.
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دور الوزارة يف مواجهة تضخم األسعار

ميكن إيجاز دور الوزارة يف مواجهة التضخم والتغيرات بأسعار السلع واملواد الغذائية الضرورية فيما يلي:

تنفيــذ سياســة احلكومــة اخلاصــة بدعــم أســعار الســلع األساســية املدرجــة بالبطاقــة التموينيــة، والتــي تبــاع بأســعار 	 

محــددة مبوجــب قــرارات وزاريــة صــادرة بشــأنها مثــل املــواد اإلنشــائية كاحلديــد واألســمنت والطابــوق اجليــري.

توفيــر املخــزون اإلســتراتيجي مــن الســلع واملــواد االساســية )أرز، زيــوت نباتيــة، حليــب بــودرة، حليــب ســائل، ســكر، 	 

عــدس، طحــن، معجــون طماطــم والدجــاج(، والتــي تفــي باحتياجــات الســكان إلــى ســتة أشــهر وذلــك حتســبا ألي 

ظــروف طارئــة.

منــع تصديــر املــواد املدعمــة مــن قبــل الدولــة لضمــان توفرهــا للمواطنــن بكميــات وافــرة مســتمرة وعــدم تســربها 	 

خــارج البــالد النخفــاض أســعارها.

التعــاون مــع اجلهــات ذات االختصــاص مثــل الشــركة الكويتيــة للتمويــن واحتــاد اجلمعيــات التعاونيــة وشــركة مطاحــن 

الدقيــق واملخابــز الكويتيــة عــن طريــق تقــدمي الدعــم املالــي لهــذه اجلهــات مقابــل توفيــر تلــك املــواد وســداد إيجــارات املخــازن 

العاديــة واملبــردة وأجــور النقــل والتخزيــن، هــذا بالنســبة لألوضــاع الراهنــة، أمــا عــن األهــداف العامــة التــي نتوقــع حتقيقهــا فهــي:

الهــدف األول: حتقيــق مبــدأ الرقابــة الفاعلــة علــى الســوق احمللــي للوصــول إلــى التــوازن املطلــوب بــن مصلحــة املســتهلك 

ومصلحــة التاجــر معــا، فقــد حــددت الــوزارة السياســة التنفيذيــة لتحقيــق هــذا الهــدف كمــا يلــي:

توعيــة وترشــيد املســتهلك يف تعاملــه اليومــي بالســوق واختيــاره بــن البدائــل املختلفــة مــن الســلع واخلدمــات 	 

بحيــث تتحقــق لــه اقصــى منفعــة، مقابــل مــا يدفعــه كأثمــان للســلع واخلدمــات املعروضــة.

تعريــف املســتهلك بالقوانــن والقــرارات الوزاريــة الصــادرة مــن قبــل الــوزارة عــن طريــق وســائل اإلعــالم املختلفــة ممــا 	 

يحقــق لــه رقابــة ذاتيــة تســاعد يف تســهيل جهــاز الــوزارة القائــم بالتفتيــش.

اســتمرار رقابــة الــوزارة بالتفتيــش علــى األعمــال التجاريــة واألســواق العامــة ملنــع الغــش والتالعــب باألســعار يف 	 

ســبيل حمايــة املســتهلك.

الهــدف الثانــي: احلفــاظ علــى اســتقرار املســتوى املعيشــي للمواطنــن وضمــان حصولهــم علــى الســلع األساســية بأســعار 

مناســبة، فقــد حــددت الــوزارة السياســات التنفيذيــة لهــذا الهــدف كمــا يلــي: 

تقــدمي الدعــم الــالزم للســلع واملــواد األساســية الغذائيــة تخفيفــا ألعبــاء تكاليــف املعيشــة وســعيا خلفــض أســعار 	 

مثيالتهــا بالســوق احمللــي.
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تقدمي الدعم الالزم للمواد اإلنشائية مثل احلديد، اإلسمنت، والطابوق اجليري.	 

التنســيق بــن الــوزارة واجلهــات االخــرى القائمــة باالســتيراد والتوزيــع مثــل الشــركة الكويتيــة للتمويــن واحتــاد 	 

اجلمعيــات التعاونيــة وغيرهــا إليصــال تلــك الســلع للمواطنــن بســهولة ويســر عــن طريــق البطاقــة التموينيــة 

بالنســبة ملــواد الصــف األول أو االســواق املركزيــة للجمعيــات بالنســبة لألصنــاف األخــرى.

السعي إليجاد مخزون سلعي إستراتيجي من املواد األساسية حتقيقا ملبدأ األمن الغذائي على املدى الطويل.	 

التدقيــق والتفتيــش املســتمر علــى جهــات التوزيــع للتأكــد مــن عــدم مخالفــة القــرارات الوزاريــة احملــددة ألنصبــة 	 

األفــراد وأســعار بيعهــا. 

العمــل علــى ربــط وتشــغيل النظــام اآللــي للبطاقــات التموينيــة يف أفــرع التمويــن باجلمعيــات التعاونيــة يف جميــع 	 

مناطــق دولــة الكويــت متاشــيا مــع سياســة الدولــة يف تطويــر خدماتهــا بكافــة املجــاالت، وتطويــر النظــام احلالــي 

ليتوائــم مــع تطبيــق البطاقــة الذكيــة التــي ســتحل محــل البطاقــة التموينيــة املتداولــة حاليــا. 

تطور إجمالي قيمة الدعم

بلغــت قيمــة الدعــم خــالل عــام )2021( حوالــي )250( مليــون د.ك، يف مقابــل حوالــي )167( مليــون د.ك لعــام )2020(، 

ويتضــح حــدوث ارتفــاع ملمــوس لقيمــة الدعــم املنصــرف خــالل عــام 2021 مقارنــة بالعــام املاضــي، والــذي يقــدر بحوالــي ٪50.

 كمــا يالحــظ حــدوث انخفــاض يف كميــات وقيمــة املــواد االساســية للبطاقــة التموينيــة خــالل عــام )2021( عــن عــام 

)2020( يقــدر بحوالــي 17٪ حيــث بلــغ إجمالــي املــواد األساســية حوالــي )91.8( مليــون د.ك مقابــل )110.8( مليــون د.ك 

خــالل عــام )2020(. وتتضمــن )أرز بشــاور، ســكر، عــدس، حليــب بــودرة عــادي، زيــت نباتــي، معجــون الطماطــم، الدجــاج، 

الطحــن، واخلبــز(.

     وبالنســبة ملغذيــات وحليــب األطفــال مبختلــف أنواعــه فقــد ارتفعــت قيمــة دعمــه حيــث بلغــت خــالل العــام احلالــي 

حوالــي )6.5( مليــون د.ك، مقابــل )5.5( مليــون د.ك يف عــام 2020، وذلــك بنســبة ارتفــاع تقــدر بحوالــي ٪17.

     أمــا بالنســبة لكميــات وقيمــة املــواد اإلنشــائية املدعومــة خــالل عــام )2021( فقــد بلغــت قيمتهــا حوالــي )152( مليــون 

د.ك مقابــل )50( مليــون د.ك يف عــام )2020(، وذلــك ارتفــاع ملحــوظ قــدرت نســبته بحوالــي 208٪، وتشــتمل هــذه املــواد علــى 

)احلديــد، اإلســمنت، الطابــوق اجليــري، والطابــوق األبيــض العــازل، اخلرســانة، الطابــوق اإلســمنتي، التكييــف، األطقــم 

الصحيــة، أســالك الكهربــاء، الســيراميك والبورســالن، التكســية اخلارجيــة، والعــازل املائــي(.
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 البيان امليالدي - مبالغ الدعم املنصرفة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021

الكميات املنصرفالزنة أو التعبئةاملادةم
عنها الدعم

الدعم املنصرف
دينارفلس

املواد األساسية

)1( الشركة الكويتية للتموين
110,055.50060036,551.208كيلو جرامأرز بشاور1
17,295.0002001,452.145كيلو جرامالسكر2
586,43884510,639.108كرتون شد 6 علبحليب بودرة عادي3
1,819.08384711,576.854كرتون شد 6 علبزيت نباتي4
1,408.340/8754231,152.797كرتونمعجون الطماطم5
31,469.0770979,348.482كيلو جرامالدجاج6
2,506.000400197٬159كيلو جرام العدس 7
89313٬457٬134-كيلو جرام الطحن 8
2827,497.309-كيلو جراماخلبز9

58791,872.200

حليب ومغذيات األطفال،

11,350700223,789كرتون عبوة 24× 0.400 غراممغذيات أطفال سيريالك1
17,450360309,379كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )1(2
21,280220374,951كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )2(3
34,500100620,535كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )3(4
9,520862412,737كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيميالك جولد )1(5
13,527700601,222كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيماللك  جولد )2(6
26,1595081,102.789كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيميالك جولد )3( 7
5,225637227,289كرتون عبوة 24× 0.400 غراممغذيات أطفال بدياشور كومبليت 8+1
197,900-3,958كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك توتال كمفورت )1( 9

5٬194600245,264كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك توتال كمفورت )2( 10
8,594600384,436كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك كمفورت )3(11
4,573040171,081كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 برو جولد12
5,250880196,187كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 بروميل جولد )2(13
9,694080343,163كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 بروجرس جولد )3(14
6,760360139,698كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال ابتاميل )1(15
12,370245253,036كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال أبتاميل )2(16
1,17584021,816كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال بيبيالك )1(17
2,00032741,939كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال بيبيالك )2(18
3,99010052,670كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامنوفوالك )1(19
8,715498126,592كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامنوفوالك )2(20
13,450920185,151كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامنوفوالك جينيو21
2,23550089,678كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام كبريتا جولد )1(22
2,52950099,653كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام كبريتا جولد )2(23
95,284-2,296كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام كبريتا جولد )3(24

5776,712.594
16498,584.795
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)2( شركة 
اسمنت 
الكويت

 اسمنت أسود للمستفيدين
49٬69904047,711كيس زنة 50 كجم من القروض العقارية

)4(  الشركة الكويتية للتموين 

9,329.1653209,403.798كيساسمنت التموين1
273,61260048,558.837طناحلديد2
573,3803779,858.552متر مربعطابوق األبيض العازل3
4,69825021,820.916مستفيدالتكييف4
1,034.679/42404045,836.012متر مكعباخلرسانة5
84,754.00060011,390.937طابوقةطابوق اسمنتي6
2,161500738,517مستفيداألطقم الصحية7
3,045.105-1,775مستفيدأسالك كهربائية8
122,535-67مستفيدالسيراميك و البورسالن9

1,542.030-925مستفيدالتكسية اخلارجية10
8,820-5مستفيد عازل مائي11
3٬150-2مستفيدالطابوق اجليري12

727152,376.922اجمالي الدعم املنصرف للمواد االنشائية

إجمالي الدعم املنصرف من 1/يناير 2021 حتى 31/ديسمبر2021 هو )مائتان و خمسون مليون و تسعمائة 
891250,961.717و واحد و ستون الف و سبعمائة و سبعه عشر دينار كويتي و ثمامنائة و واحد و تسعون فلس ال غير(

% 61

% 37

% 2

التوزيع (٪)
لقيمة الدعم 

حسب ا�موعات الرئيسية
للمواد خالل عام 2021

المواد ا�نشائية

مواد البطاقة التموينية

مغذيات وحليب ا�طفال



98

إجمالي قيمة الدعم حسب املجموعات الرئيسية للمواد خالل عام 2021 مقارنة بعام 2020
)ألقرب ألف د.ك(

نسبة التغير )٪(
القيمـــة

املــواد 
2020 2021

-17 110,802 91,872 مواد البطاقة التموينية

17 5,584 6,713 مغذيات وحليب األطفال

203 50,285 152,377 املواد اإلنشائية

50 166,671 250,962 إجمالي الدعم املنصرف

عدد املستفيدين و الكميات من املواد اإلنشائية من أصحاب القروض العقارية خالل عام 2021 
مقارنه بعام 2020

طابوق حديداسمنتاجلهة املستفيدة
جيري

طابوق ابيض 
عازل

طابوق 
اسمنتي

خرسانة 
جاهزة

املجموع

)متر مكعب()طابوقة()متر مكعب()متر مربع()طن()كيس(نوع املعاملة

عدد 
املستفيدين 

202170796870368716862684934534

202026123022302302271180

نسبة 
التغير٪

26122887502887288329172827

2021134827123309913050665260993096202972450الكميات

202045966510317260020980313600092430

نسبة 
التغير٪

2833310817307130673116
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عدد املستفيدين واملبالغ من املواد اإلنشائية من أصحاب القروض العقارية خالل عام  2021 
مقارنة مع عام 2020

تكييف اجلهة املستفيدة 
مركزي

االطقم 
الصحية

السيراميك 
والبورسالن

اسالك 
كهرباء

عازل 
مائي

األصباغ 
اخلشنة

حسب اختيار 
املستفيدين 

ملبات 
LED

املجموع
نوع املعاملة 

عدد 
املستفيدين 

2021646183326406_1757605353719043

202019257682521235__1264

نسبة 
التغير٪

32654522561_-26__1407

25330013688700353000050693500_20213230500026020047000609300املبالغ

1871800__2020960000172200106003758001500351700)د،ك(

نسبة  
التغير٪

32655134362_-28__2608

أعداد املستفيدين من املواد االنشائية
من اصحاب القروض العقارية خالل عامي 2020 - 2021

تكييف مركزي

االطقم الصحية

السيراميك والبورسالن

اسالك كهرباء

عازل مائي

ا�صباغ الخشنة

حسب اختيار المستفيدين 

LED لمبات

اسمنت

حديد

طابوق جيري

طابوق ابيض عازل

طابوق اسمنتي

خرسانة جاهزة

2021
2020

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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القرارات الوزارية لسنة 2021

قــرار وزاري رقــم)1( لســنة 2021 بشــأن تعديــل علــى قــرار رقــم )232( لعــام 2019 شــأن دعــم املــواد اإلنشــائيه  مــؤر	 	 
يف 2021/1/4

قرار وزاري رقم)2( لسنة 2021 بشأن االستيراد والئحته التنفيذية مؤر	 يف 2021/1/4	 

قرار وزاري رقم)3( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات و القرارات الوزاريه املعدله له مؤر	 يف 2021/1/10	 

قــرار وزاري رقــم )5( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــه 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــه املســتورده و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/1/12

قرار وزاري رقم)6( لسنة 2021 بشأن اضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/1/12	 

قــرار وزاري رقــم )7( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــه 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

الشــغوالت الثمينــه املســتورده و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/1/12

قرار وزاري رقم )8( لسنة 2021 بشأن اضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/1/12	 

قــرار وزاري رقــم )9( لســنة 2021 بشــأن تشــكيل اللجنــه الفنيــة دائمــة لوضــع القواعــد احملاســبية وأدلــة التدقيــق 	 
مــؤر	 يف 2021/1/12 

قــرار وزاري رقــم )10( لســنة 2021 بشــأن الضوابــط املنظمــه ألعمــال املؤسســات و الشــركات التــي تــزاول مهنــة 	 
سماســرة العقــار و املكاتــب العقاريــة مبــا يتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال و متويــل اإلرهــاب مــؤر	 يف 2021/1/12

قرار وزاري رقم )12( لسنة 2021 بشأن إلغاء التراخيص التجارية )2019/16680( مؤر	 يف 2021/1/12	 

قــرار وزاري رقــم )13( لســنة 2021 بشــأن التنظيــم التجاريــة حتديــد اإلختصاصــت و التفويــض بهــا مــؤر	 يف 	 
2021/1/13

قــرار وزاري رقــم )14( لســنة 2021 بشــأن اســتيراد املركبــات و القــرارات املعدلــه لهــا )مرفــق جــدول باســتثناء بعــض 	 
املركبــات ( مــؤر	 يف 2021/1/13

قــرار وزاري رقــم )15( لســنة 2021 بشــأن تعديــل علــى القــرار)232( لعــام 2019 دعــم املــواد االنشــائية مــؤر	 يف 	 
2021/1/12

قــرار وزاري رقــم )16( لســنة 2021 بشــأن اضافــة املــواد الغذائيــة للبطاقــة التموينيــة بأســعار مخفضــة مــؤر	 يف 	 
2021/1/14

قــرار وزاري رقــم )17( لســنة 2021 بشــأن اضافــة املــواد الغذائيــة للبطاقــة التموينيــة بأســعار مخفضــة مــؤر	 يف 	 
 2021/1/14

قــرار وزاري رقــم )18( لســنة 2021 بشــأن منــع اعــادة تصديــر االســمنت و حديــد التســليح املجــدول مــؤر	 يف 	 
 2021/1/14
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قــرار وزاري رقــم )19( لســنة 2021 بشــأن اضافــة املــواد الغذائيــة للبطاقــة التموينيــة بأســعار مخفضــة مــؤر	 يف 	 
2021/1/14

يف 	  مــؤر	  الســكراب  و  للتدويــر  القابلــة  النفايــات  تصديــر  تنظيــم  بشــأن   2021 لســنة  رقــم)20(  وزاري  قــرار 
2021/1/14

قرار وزاري رقم )21( لسنة 2021 بشأن تشكيل جلنة لدراسة تشريعات القوانن مؤر	 يف 2021/1/18	 

قــرار وزاري رقــم )22( لســنة 2021 بشــأن االســتيراد و الئحتــه التنفيذيــة فيمــا يخــص اســتيراد املركبــات مــؤر	 	 
 2021/1/19 يف 

قرار وزاري رقم )23( لسنة 2021 بشأن تشكيل جلنة لتطوير و معاجلة العقبات التي تواجه املشاريع الصغيره 	 
و املتوسطه مؤر	 يف 2021/1/20

قرار وزاري رقم )24( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/1/25	 

2021 بشــأن تشــكيل جلنــة لدراســة مالحظــات كافــة اجلهــات الرقابيــة يف وزارة 	  قــرار وزاري رقــم )25( لســنة 
 2021/1/27 مــؤر	 يف  التابعــة  االقتصاديــة واجلهــات  للشــئون  الدولــة  وزارة  و  الصناعــة  و  التجــارة 

قرار وزاري رقم )26( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/1/27 	 

قــرار وزاري رقــم)27( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم قواعــد وإجــراءات اختبــار مهنــة مراقبــة احلســابات مــؤر	 يف 	 
2021/1/27

قرار وزاري رقم )28( لسنة 2021 بشأن خطر تصدير األخشاب مؤر	 يف 2021/1/27	 

قــرار وزاري رقــم )29( لســنة 2021 يف شــأن حظــر اســتيراد كافــة أنــواع أنظمــة العــادم الرياضــي املعــدل مــؤر	 يف 	 
2021/1/27

قــرار وزاري رقــم )30( لســنة 2021 بتعديــل علــى القــرار الــوزاري رقــم )23( لســنة 2021 بتشــكيل جلنــة لتطويــر و 	 
معاجلــة العقبــات التــي تواجــه املشــاريع الصغيــرة و املتوســطة مــؤر	 يف 2021/1/31

قرار وزاري رقم )31( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مور	 يف 2021/2/1	 

قرار وزاري رقم )32( لسنة 2021 يف شأن تعديل القرار رقم )29( لسنة 2021 مؤر	 يف 2021/2/1	 

قــرار وزاري رقــم )33( لســنة 2021 بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم )446( لســنة 2019 بشــأن حتديــد أســعار اســتقدام 	 
العمالــة املنزليــة  مــؤر	 يف 2020/2/1

قــرار وزاري رقــم )34( لســنة 2021 بتعديــل علــى القــرار الــوزاري رقــم )23( لســنة 2021 بتشــكيل جلنــة لتطويــر و 	 
معاجلــة العقبــات التــي تواجــه املشــاريع الصغيــرة و املتوســطة مــؤر	 يف 2021/2/4

قرار وزاري رقم )35( لســنة 2021 بإعادة تشــكيل اللجنة العليا للطوارئ برئاســة معالي وزير التجارة والصناعة 	 
مؤر	 يف 2021/2/7

قرار وزاري رقم )36( لســنة 2021 يكلف الســيد/ محمد خلف العنزي » الوكيل املســاعد للشــئون الفنية وتنمية 	 
التجــارة » باالضافــة الــي عملــه القيــام بأعمــال )الوكيــل املســاعد لشــئون املنظمــات الدوليــة والتجــارة اخلارجيــة( 
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مؤر	 يف 2021/2/7

قــرار وزاري رقــم )37( لســنة 2021 بشــأن جتديــد الضبطيــة القضائيــة للعاملــن بــوزارة التجــارة والصناعــة مــؤر	 	 
يف 2021/2/7

قرار وزاري رقم )38( لسنة 2021 بحظر تصدير األغنام واملاعز احلية احمللية واملستوردة مؤر	 يف 2021/2/7	 

قرار وزاري رقم )39( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/2/9	 

قرار وزاري رقم )40( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )41( لسنة 2021 بتشكيل مجلس استشاري مؤر	 يف 2021/2/15 	 

قرار وزاري رقم )43( لسنة  2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201943826( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )44( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )101220193458( مور	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )45( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201947948( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )46( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201939551( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )47( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201944992( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )48( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201942154( مؤر	 يف 2021/2/15  	 

قرار وزاري رقم )49( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201984808( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )50( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201947068( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )51( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201991807( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )52( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1012201954469( مؤر	 يف 2021/2/15	 

قرار وزاري رقم )53( لسنة 2021 تعديل القرار الوزاري رقم )216( لسنة 2014 مؤر	 يف 2021/2/17	 

قرار وزاري رقم )54( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/2/21 	 

قرار وزاري رقم )55( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/2/21 	 

قــرار وزاري رقــم )56( لســنة 2021 بشــأن جتديــد تشــكيل جلنــة لتطويــر و معاجلــة العقبــات التــي تواجــه املشــاريع 	 
الصغيرة و املتوســطة مؤر	 يف 2021/2/22

قرار وزاري رقم )57( لسنة 2021 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم )200207205( مؤر	 يف 2021/2/23 	 

قــرار وزاري رقــم )58( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــه 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــه املســتورده و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/2/23

قــرار وزاري رقــم )59( لســنة 2021 بشــأن حتديــد الرســوم املســتحقة مقابــل فحــص و حتليــل و دمــغ املعــادن 	 
2021/2/23 الشــهادات مــؤر	 يف  الثمينــه و األحجــار ذات القيمــة و إصــدار 
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قرار وزاري رقم )60( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/2/23 	 

قرار وزاري رقم )61( لسنة 2021 بإنشاء جمعية حماية املستهلك الكويتية املؤر	 يف 2021/3/1 	 

قرار وزاري رقم )62( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/3/1	 

قــرار وزاري رقــم )64( لســنة 2021 بشــأن تقريــر حفــظ الشــكوى املقدمــة مــن مســتوصف لــوزان كلينــك ضــد 	 
 2021/3/10 مراقــب احلســابات الســيد/عدنان الهــزمي - رقــم )40( مــؤر	 يف 

قرار وزاري رقم )65( لسنة 2021 بشأن حق االطالع على املعلومات مؤر	 يف 2021/3/10	 

قرار وزاري رقم )66( لسنة 2021  بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/3/21	 

قــرار وزاري رقــم )68( لســنة 2021 يحظــر علــى كافــة املصانــع و الشــركات التجاريــة و كافــة اجلهــات ذات الصلــة 	 
اســتيراد مــادة اإليثانــول مــؤر	 يف 2021/2/23

قــرار وزاري رقــم )70( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــه 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــه املســتورده و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/3/29

قــرار وزاري رقــم )71( لســنة 2021 يعــدل البنــد )7( مــن املــادة اخلامســة لالئحــة التنفيذيــة للقانــون )117( لســنة 	 
2013 الصــادر بتعديــل بعــض أحــكام املرســوم بالقانــون رقــم )10( لســنة 1979 يف شــأن اإلشــراف علــى اإلجنــاز يف 

الســلع و اخلدمــات بإضافــة و تعديــل أســعار حليــب األطفــال املدعومــة مــؤر	 يف 2021/3/31 

قرار وزاري رقم )72( لسنة 2021 بشأن إضافة املواد اإلنشائية بسعر مخفض مؤر	 يف 2021/3/31 	 

قــرار وزاري رقــم )73( لســنة 2021 تشــكيل اللجنــة الفنيــة لدراســة و متابعــة فــرق العمــل و اللجــان بالــوزارة 	 
 2021/3/31 الــوزارة مــؤر	 يف  برئاســة الســيد/ وكيــل 

قرار وزاري رقم )74( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/4/1 	 

قــرار وزاري رقــم )75( لســنة 2021 يقــدم دعــم مالــي للشــركات و املؤسســات املســتوردة بيــض املائــدة األبيــض مــؤر	 	 
يف 2021/4/4 

قــرار وزاري رقــم )76( لســنة 2021 يكلــف الســيد/ عيــد خليــف ســالم الرشــيدي »الوكيــل املســاعد لشــئون الرقابــة 	 
و حمايــة املســتهلك« باإلضافــة إلــى عملــه القيــام بأعمــال الوكيــل املســاعد للشــئون الفنيــة و تنميــة التجــارة و 

ذلــك خــالل فتــرة إجازتــه الدوريــة مــؤر	 يف 2021/4/7 

قرار وزاري رقم )77( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/4/8 	 

قــرار الصنــدوق الوطنــي لرعايــة و تنميــة املشــروعات الصغيــرة و املتوســطة رقــم )78( لســنة 2021 بشــان  تشــكيل 	 
فريــق عمــل لدراســة أوجــه تطويــر العمــل اإلداري بالصنــدوق الوطنــي لرعايــة و تنميــة املشــروعات الصغيــرة و 

املتوســطة مــؤر	 يف 2021/4/11

قــرار وزاري رقــم )79( لســنة 2021 تعــدل املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم 178 لســنة 2018 بشــأن شــروط 	 
و قواعــد و أحــكام صــرف مكافــأة األعمــال املمتــازة للعاملــن بالــوزارة و ذلــك بإضافــة شــرط عــدم احتســاب 
األيــام التــي حصــل فيهــا املوظــف علــى إعفــاء طبــي مــن العمــل بســبب جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد مــؤر	 يف 
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 2021/4/12

قــرار وزاري رقــم )80( لســنة 2021 تشــكيل جلنــة ملراجعــة ودراســة مــا جــاء بتقريــر ديــوان احملاســبة و املرفــوع 	 
ملجلــس األمــة بشــأن فحــص و مراجعــة مصروفــات و إجــراءات احلكومــة اخلاصــة باســتخدام األمــوال العامــة و 

األمــوال اخلصصــة ملواجهــة أزمــة كورونــا فيمــا يخــص وزارة التجــارة و الصناعــة مــؤر	 يف 2021/4/14 

قــرار وزاري رقــم )81( لســنة 2021 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 71 لســنة 2020 بإصــدار قانــون 	 
 2021/4/15 مــؤر	 يف  اإلفــالس 

قــرار وزاري رقــم )82( لســنة 2021 يلغــى القــرار رقــم )46( لعــام 2021 بشــأن إلغــاء الترخيــص التجــاري رقــم 	 
)1012201939551( املمنــوح لشــركة ) بوابــة دســمان للبيــع بالتجزئــة لألســلحة و الذخائــر( مــؤر	 يف 2021/4/15 

قــرار وزاري رقــم)83( لســنة 2021 ســحب القــرار الــوزاري رقــم )79( لســنة 2021 و اعتبــاره كأن لــم يكــن و اخلــاص 	 
بإضافــة شــرط علــى القــرار الــوزاري رقــم )178( لســنة 2018 بشــأن شــروط قواعــد و أحــكام صــرف مكتفــآت 

األعمــال املمتــازة للعاملــن بالــوزارة مــؤر	 يف 2021/4/18 

قــرار وزاري رقــم )84( لســنة 2021 يحظــر مؤقتــا تصديــر و إعــادة تصديــر البيــض احمللــي و املســتورد بكافــة أنواعــه 	 
و أحجامــه حلــن إشــعار آخــر مــؤر	 يف 2021/4/22 

قرار وزاري رقم )88( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/4/27  	 

قــرار وزاري رقــم )89( لســنة 2021 يضــاف نشــاط املكاتــب العلميــة بالرمــز الدولــي 723010 ضمــن القطــاع 69-	 
75 ))األنشــطة املهنيــة و العلميــة و التقنيــة و االستشــارية و اخلدمــات املتصلــة بهــا(( إلــى األنشــطة التجاريــة 
و ضمــن احلــدود املعمــول بهــا يف الدليــل املوحــد لتصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 

اخلليــج مــؤر	 يف 2021/4/27 

قرار وزاري رقم )90( لسنة 2021 يلغى الترخيص التجاري رقم )ش.ش.و/2017/9456( مؤر	 يف 2021/4/28	 

قرار وزاري رقم )91( لسنة 2021 يلغى الترخيص رقم )م/2017/2175( مؤر	 يف 2021/4/28	 

قــرار وزاري رقــم )92( لســنة 2021 تضــاف األنشــطة الــواردة باجلــدول امللحــق بهــذا القــرار و عددهــا )2( إلــى 	 
األنشــطة التجاريــة و ضمــن احلــدود املعمولــة بهــا يف الدليــل املوحــد لتصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بــدول 

مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج مــؤر	 يف 2021/4/28 

قــرار وزاري رقــم )93( لســنة 2021  يضــاف النشــاط الــوارد باجلــدول امللحــق بهــذا القــرار إلــى األنشــطة التجاريــة 	 
و ضمــن احلــدود املعمولــة بهــا يف الدليــل املوحــد لتصنيــف األنشــطة االقتصاديــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول 

اخلليــج مــؤر	 يف 2021/4/28  

قرار وزاري رقم )94( لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/4/28 	 

قرار وزاري رقم )95( لسنة 2021 بشأن منح و جتديد الضبطية القضائية للعاملن بوزارة التجارة و الصناعة 	 
مؤر	 يف 2021/4/28 

قرار وزاري رقم )96( لسنة 2021 ينمح موظفي الوزارة مكافأة مالية بقيمة إجمالية و قدرها )1.046.486/00 	 
د.ك( فقط ال غير موزعه حسب الكشوف املرفقه مؤر	 يف 2021/5/5
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قرار وزاري رقم )97( لسنة 2021 بشأن تنظيم عرض أسعار املشغوالت الثمينة و املجوهرات مؤر	 يف 2021/5/5 	 

قرار وزاري رقم )98( لسنة 2021  بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/5/5	 

قــرار وزاري رقــم )99( لســنة 2021 تعــدل املــادة االولــى يف القــرار الــوزاري رقــم )202( لســنة 2020 بشــأن تشــكيل 	 
جلنــة االفــالس علــى ان تســتبدل رئاســة اللجنــة مــن الســيد/عبداهلل محمــد العفاســي إلــى الســيد/ د. صالــح 

عبداحملســن العقيلــي مــؤر	 يف 2021/5/9 

قرار وزاري رقم )100( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/5/11 	 

قــرار وزاري رقــم )101( لســنة 2021 يحظــر تصديــر و إعــادة تصديــر األغنــام و املاعــز احليــة احملليــة و املســتوردة 	 
بكافــة أنواعهــا و اعتبــارا مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار حتــى 2021/9/15 مــؤر	 يف 2021/5/17 

قــرار وزاري رقــم )102( لســنة 2021 تشــكيل جلنــة التظلمــات بشــأن وقائــع القــرار الــوزاري رقــم 20 لســنة 2021 	 
بشــأن تنظيــم تصديــر النفايــات القابلــة للتدويــر و الســكراب مــؤر	 يف 2021/5/20 

قرار وزاري رقم )103( لسنة 2021 تشكيل جلنة التخطيط مؤر	 يف 2021/5/20	 

قرار وزاري رقم )104( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/5/20 	 

قــرار وزاري رقــم )105( لســنة 2021 قبــول اســتقالة الســيد/ عبــداهلل محمــد العفاســي مــن منصــب وكيــل وزارة 	 
التجــارة و الصناعــة اعتبــارا مــن نهايــة يــوم عمــل 2021/5/31 مــؤر	 يف 2021/5/23 

الغــش 	  2021 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة للقانــون )النظــام( املوحــد ملكافحــة  قــرار وزاري رقــم )106( لســنة 
 2021/5/23 مــؤر	  العربيــة  لــدول اخلليــج  التعــاون  لــدول مجلــس  التجــاري 

قــرار وزاري رقــم )107( لســنة 2021 بشــأن تشــكيل جلنــة حتقيــق مــع الســيد/ مديــر عــام مؤسســة املوانــئ الكويتيــة 	 
فيمــا ينســب إليــه مــن مخالفــات مــؤر	 يف 2021/5/25 

قــرار وزاري رقــم )108( لســنة 2021 يكلــف د.صالــح عبداحملســن العقيلــي - الوكيــل املســاعد لقطــاع الشــركات 	 
إلــى عملــه اعتبــارا مــن  التراخيــص التجاريــة بالقيــام بأعمــال وكيــل وزارة التجــارة و الصناعــة باإلضافــة  و 

 2021/5/30 2021/6/1 حتــى اشــعار آخــر مــؤر	 يف 

قــراروزاري رقــم )109( لســنة 2021 تشــكيل جلنــة ملتابعــة تنفيــذ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )844( لســنة 2008 	 
مــؤر	 يف 2021/5/30 

يف 	  مــؤر	  الــوزارة  الســيد/وكيل  برئاســة  املوظفــن  شــئون  جلنــة  تشــكيل   2021 لســنة   )110( رقــم  وزاري  قــرار 
2021/5/30

قرار وزاري رقم )111( لسنة 2021 بشأن منع تصدير بعض املواد اإلنشائية مؤر	 يف 2021/5/30 	 

قرار وزاري رقم )112( لسنة  2021بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/6/1 	 

قرار وزاري رقم )113( لسنة 2021 بشأن استيراد املواد اإلنشائية للغرض الشخصي مؤر	 يف 2021/6/1 	 

قــرار وزاري رقــم )114( لســنة 2021 بشــأن عالمــات الدمــغ للمعاييــر القانونيــة للمعــادن الثمينــة و مشــغوالتها 	 
مــؤر	 يف 2021/6/8 
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قراروزاري رقم )115( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/6/9 	 

قــرار وزاري رقــم )117( لســنة 2021 بشــأن إضافــة املــواد الغذائيــة للبطاقــة التموينيــة بأســعار مخفضــة مــؤر	 يف 	 
 2021/6/13

مراقبــة 	  و  احملاســبية  للخدمــات  املهنيــة  الشــركات  تنظيــم  بشــأن الئحــة   2021 لســنة   )118( رقــم  وزاري  قــرار 
 2021/6/16 يف  مــؤر	  احلســابات 

قرار وزاري رقم )119( لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/6/16 	 

قرار وزاري رقم )120( لســنة 2021 بتشــكيل جلنة حتقيق بشــأن مخالفة ديوان احملاســبة بشــأن تأخر الصندوق 	 
الوطني لرعاية و تنمية املشــروعات الصغيرة و املتوســطة لالنتقال للمقر اجلديد مؤر	 يف 2021/6/16 

قراروزاري رقم )121( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/6/16 	 

مــؤر	 يف 	  الغريــب  املستشــار/ فيصــل ســعيد  برئاســة  فريــق عمــل  يشــكل   2021 لســنة   )123( رقــم  وزاري  قــرار 
 2021/6/24

قرار وزاري رقم )124( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/6/24 	 

قــرار وزاري رقــم )125( لســنة 2021 يســتثنى مــن تطبيــق القــرار رقــم )151( لســنة 2021 األغنــام املخصصــة 	 
للعــرض و ذات النــوع النــادر بعــد حصولهــا علــى شــهادة مــن الهيئــة العامــة للزراعــة و الثــروة الســمكية تفيــد 

بذلــك و موافقــة خطيــة مــن وزارة التجــارة و الصناعــة مــؤر	 يف 2021/6/29 

قرار وزاري رقم )126( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/7/1 	 

قرار وزاري رقم )127( لسنة 2021 بشأن ينظيم تصدير النفايات القابلة للتدوير مؤر	 يف 2021/7/4	 

قــرار وزاري رقــم )128( لســنة 2021 بشــان اعتمــاد خــوامت املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــة املســتوردة 	 
وفقــا للقــرار الوزلــري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و املشــغوالت 

الثمينــة املســتوردة و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/7/4 

قــرار وزاري رقــم )129( لســنة 2021 بشــأن إضافــة املــواد الغذائيــة للبطاقــة التموينيــة بأســعار مخفضــة مــؤر	 يف 	 
 2021/7/4

قــرار وزاري رقــم )130( لســنة 2021 يحظــر تصديــر و إعــادة تصديــر األغنــام و املاعــز احليــة احملليــة و املســتوردة 	 
بكافــة أنواعهــا اعتبــارا مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار 2021/9/15 مــؤر	 يف 2021/7/4 

قرار وزاري رقم )132( لسنة 2021  بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/7/8 	 

 قــرار وزاري رقــم )136( لســنة 2021 يلغــى القــرار الــوزاري رقــم )211( لســنة 2020 بشــأن حلــول الســيد/ الوكيــل 	 
املســاعد لشــئون الشــركات و التراخيــص التجاريــة مــكان الســيد/ وكيــل الــوزارة يف حالــة عــدم تواجــده و متتعــه 
بكافــة أنــواع )االجــازات - املهــام الرســمية - الــدورات التدريبيــة اخلارجيــة( و يحــل الســيد/ الوكيــل املســاعد 

لشــئون الشــركات و التراخيــص التجاريــة مــكان الســيد/ وكيــل الــوزارة مــؤر	 يف 2021/7/14 

قرار وزاري رقم )137( لسنة  2021بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/7/14 	 
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قــرار وزاري رقــم )138( لســنة 2021 يكلــف الســيد/ محمــد خلــف العنــزي - الوكيــل املســاعد لشــئون الرقابــة و 	 
حمايــة املســتهلك بالقيــام بأعمــال وكيــل وزارة التجــارة و الصناعــة باإلضافــة إلــى عملــه اعتبــارا مــن نهايــة دوام 

يــوم اخلميــس تاريــخ 15 يوليــو 2021 حتــى اإشــعار آخــر مــؤر	 يف 2021/7/15 

قــرار وزاري رقــم )139( لســنة 2021 بشــأن قواعــد و إجــراءات مصفوفــة املخالفــات و جلــزاءات و التدابيــر املقــررة 	 
يف شــأن املؤسســات املاليــة و األعمــال و املهــن غيــر املاليــة احملــددة اخلاضعــة لرقابــة وزارة التجــارة و الصناعــة مبــا 

يتعلــق مبكافحــة غســل األمــوال و متويــل اإلرهــاب مــؤر	 يف 2021/7/15 

قــرار وزاري رقــم )140( لســنة 2021 يكلــف الســيد/ يوســف هــداد احلســيني »الوكيــل املســاعد لشــئون املاليــة و 	 
اإلداريــة« باإلضافــة إلــى عملــه القيــام بأعمــال »الوكيــل املســاعد لشــئون الشــركات و التراخيــص التجاريــة« طيلــة 

فتــرة اجازتــه الدوريــة خــالل الفتــرة مــن 2021/7/25 و حتــى 2021/8/31 مــؤر	 يف 2021/7/15 

قرار وزاري رقم )141( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/7/28 	 

قرار وزاري رقم )142( لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم )123( لسنة 2021 مؤر	 يف 2021/7/29 	 

قرار وزاري رقم )144( لسنة 2021 بسحب القرار الوزاري رقم )142( لسنة 2021 مؤر	 يف 2021/8/3 	 

قرار وزاري رقم )145( لسنة 2021 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم )123( لسنة 2021 مؤر	 يف 2021/8/3 	 

قــرار وزاري رقــم )146( لســنة 2021 بشــأن جلنــة لتقصــي احلقائــق بشــأن العقــود التــي أبرمهــا قطــاع املــوارد 	 
البشــرية و املاليــة فيمــا يخــص الدعــم الفنــي يف الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة مــؤر	 يف 2021/8/3 

قرار وزاري رقم )147( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/8/11 	 

قرار وزاري رقم )149( لسنة 2021 بسحب القرار الوزاري رقم )107( لسنة 2021 مؤر	 يف 2021/8/11 	 

قرار وزاري رقم )150( لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل قانوني مؤر	 يف 2021/8/11 	 

قرار وزاري رقم )152( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/8/15 	 

قــرار وزاري رقــم )154( لســنة 2021 بالتعديــل علــى القــرار الــوزاري رقــم )68( لســنة 2021 بشــأن حظــر اســتيراد 	 
مــادة االيثانــول مــؤر	 يف 2021/8/17 

قرار وزاري رقم )156( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/8/19 	 

قرار وزاري رقم )159( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/8/24 	 

قــرار وزاري رقــم )160( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــة 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــة املســتوردة و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/8/25 

قــرار وزاري رقــم )161( لســنة 2021 بتشــكيل جلنــة استشــارية برئاســة الوكيــل املســاعد لشــئون الرقابــة و حمايــة 	 
املســتهلك مــؤر	 يف 2021/8/25 

قرار وزاري رقم )163 ( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/9/5 	 

قرار وزاري رقم )164( لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/9/6 	 
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قرار وزلري رقم )166( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/9/12 	 

قــرار وزاري رقــم )167( لســنة 2021 بتشــكيل جلنــة للتصــرف يف املوجــودات اخلارجيــة عــن نطــاق االســتخدام 	 
 2021/9/19 مــؤر	 يف 

قرار وزاري رقم )168( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف2021/9/19 	 

قرار وزاري رقم )170( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )ش.ش.و 2019/1675( مؤر	 يف 2021/9/19 	 

قرار وزاري رقم )171( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1982/2594( مؤر	 يف 2021/9/19 	 

قرار وزاري رقم )172( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )أ/1997/754( مؤر	 يف 2021/9/19 	 

قرار وزاري رقم )173( لسنة 2021 إلغاء الترخيص التجاري رقم )1997/5085( مؤر	 يف 2021/9/19 	 

قــرار وزاري رقــم )174( لســنة 2021 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )39( لســنة 	 
2014 بشــأن حمايــة املســتهلك مــؤر	 يف 2021/9/19 

قرار وزاري رقم )175( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/9/20 	 

قرار وزاري رقم )179( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/9/30 	 

قرار وزاري رقم )183( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/10/7 	 

قرار وزاري رقم )184( لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/10/10 	 

قرار وزاري رقم )187( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/10/12 	 

قــرار وزاري رقــم )196( لســنة 2021 يســتبدل بنــص املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري )309( لســنة 2016 مــؤر	 يف 	 
 2021/10/14

قــرار وزاري رقــم )197( لســنة 2021 يســتبدل بنــص املــادة األولــى مــن القــرار رقــم )308( لســنة 2016 مــؤر	 يف 	 
 2021/10/14

قــرار وزاري رقــم )198( لســنة 2021 يســتبدل بنــص املــادة األولــى مــن القــرار رقــم )310( لســنة 2016 مــؤر	 يف 	 
 2021/10/14

قرار وزاري رقم )205( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/10/17 	 

قرار وزاري رقم )206( لسنة 2021 بشأن إضافة أنشطة جتارية مؤر	 يف 2021/10/18 	 

قــرار وزاري رقــم )207( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــة 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــة املســتوردة و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/10/18

قــرار وزاري رقــم )208( لســنة 2021 اســقاط صفــة الضبطيــة القضائيــة عــن الســيد/ وليــد خالــد مــال اهلل ، 	 
 2021/10/18 إداري معامــالت مــؤر	 يف  أول  منســق 

قرار وزاري رقم )209( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/10/18 	 
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قــرار وزاري رقــم )210( لســنة 2021 بتعديــل القــرار الــوزاري رقــم )156( لســنة 2018 بشــأن الضوابــط املنظمــة 	 
لقبــول محاضــر اجتماعــات اجلمعيــات العامــة للشــركات و حضــور ممثلــي الــوزارة فيهــا و املعــدل بالقــرار وزاري 

رقــم )277( لســنة 2018 مــؤر	 يف 2021/10/18 

قــرار وزاري رقــم )213( لســنة 2021 بتشــكيل جلنــة ضوابــط اإليفــاد يف الــدورات و البرامــج التدريبيــة اخلارجيــة 	 
و البعثــات و اإلجــازات الدراســية مــؤر	 يف 2021/11/1

قرار وزاري رقم )214( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/11/4 	 

قرار وزاري رقم )215( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/11/10	 

قــرار وزاري رقــم )216( لســنة 2021 بشــأن تعديــل القــرار الــوزاري رقــم )114( لســنة 2021 بشــأن عالمــات الدمــغ 	 
للمعاييــر القانونيــة للمعــادن الثمينــة و مشــغوالتها مــؤر	 يف 2021/11/14 

قرار وزاري رقم )218( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/11/17	 

قرار وزاري رقم )220( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/11/28 	 

قــرار وزاري رقــم )221( لســنة 2021 بشــأن اعتمــاد خــوامت العالمــات املدموغــة علــى مشــغوالت املعــادن الثمينــة 	 
املســتوردة وفقــا للقــرار الــوزاري رقــم )165( لســنة 2019 و تعديلــه بشــأن إعــادة تنظيــم و إجــراءات دمــغ املعــادن و 

املشــغوالت الثمينــة املســتوردة و تعديالتــه مــؤر	 يف 2021/11/28 

قــرار وزاري رقــم )222( لســنة 2021 تعــدل املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )90 ( لســنة 2021 و الصــادر 	 
بتاريــخ 2021/4/28 بتغييــر رقــم القانــون مــن )166( إلــى )116( لســنة 2013 يف شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر 

يف دولــة الكويــت مــؤر	 يف 2021/11/28 

قــرار وزاري رقــم )223( لســنة 2021 تعــدل املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )206( لســنة 2020 و الصــادر 	 
بتاريــخ 2020/12/3 بتغييــر رقــم القانــون مــن )166( إلــى )116( لســنة 2013 يف شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر 

يف دولــة الكويــت مــؤر	 يف 2021/11/30 

قــرار وزاري رقــم )224( لســنة 2021 تعــدل املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )91( لســنة 2021 و الصــادر 	 
بتاريــخ 2020/12/3 بتغييــر رقــم القانــون مــن )166( إلــى )116( لســنة 2013 يف شــأن تشــجيع االســتثمار املباشــر 

يف دولــة الكويــت مــؤر	 يف 2021/11/30   

قــرار وزاري رقــم )225( لســنة 2021 تعــدل املــادة األولــى مــن القــرار الــوزاري رقــم )170( لعــام 2021 مــؤر	 يف 	 
 2021/11/30

قرار وزاري رقم )226( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/12/6	 

قرار وزاري رقم )227( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/12/9 	 

قرار وزاري رقم )228( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/12/15 	 

قرار وزاري رقم ) 229( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/12/23 	 

قرار وزاري رقم )230( لسنة 2021 بشأن استيراد املركبات مؤر	 يف 2021/12/28 	 
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