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تقـــوم وزارة التجـــارة والصناعـــة علـــى تهيئـــة بيئـــة األعمال التجاريـة والصناعيـة، 

والعمـــل علـــى ضمـــان تدفـــق الســـلع والخدمـات، مـع تأمـــين مخـزون إستراتيجي 

التجــــاري، وحمايــــة  إجــــراءات العمــــل  بصــــورة دائمــــة ومســــتمرة، وتســــهيل 

المســتهلك، والتحقــق مــن شــروط المنافســة، ومنــع اإلحتــكار والمغــاالة فــي 

األســعار، والعمــــل علــــى مطابقــــة الســــلع والخدمــــات للمواصفــــات القياســــية 

الخليجيــــة والعالميــــة.

تهيئــة وتطويــر بيئــة األعمــال التجاريــة والصناعيــة، وضمــان مراقبــة المخــزون 

والخدمــــات،  للســــلع  الدائــــم  الطبيعــــي  والتدفــــق  للدولــــة  اإلســــتراتيجي 

وتبســــيط اإلجــــراءات الالزمة باألعمال التجاريــــة، وصيانــــة حقــــوق المســــتهلكين 

وحمايتهــــم، وتحقيـــق الضوابــط الضامنـــة للمنافســـة العادلـــة فـــي القطـــاع 

التجـــاري لريــادة األعمــال، ومنـــع اإلحتــكار وضبــط الســوق ومراقبـــة األســـعار 

مــن الزيــادات المصطنعـــة، وتطبيـــق المقاييـــس الالزمــة علـــى المـــواد التجاريــــة 

ــورة. ــات متطــ ــح وآليــ ــا بضوابــــط ولوائــ ــة، وتقنينهــ والخدميــ

رسالة وزارة التجارة والصناعة 
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2465.6مطعم

1934.4مأكوالت خفيفة

1914.3حالقة للرجال

1764.0تجارة عامة

1693.8صالون لتجميل السيدات

1533.5بقـــالة

1393.1المالبس الجاهــزة

1383.1خياطة مالبس للسيدات

1242.8غسيل وكوي على البخار

1012.3خياطة مالبس السيدات وأقمشتها

882.0الهدايا والكماليات

831.9سوق مركزي

761.7استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة

741.7استقدام العمالة المنزلية

701.6كراج تصليح السيارات

631.4حلويات ومعجنات

591.3المواد الغذائية

571.3توصيل الطلبات االستهالكية

561.3الهواتف

541.2تصليح كهرباء السيارات

531.2تجارة عامة ومقاوالت

531.2البشوت وعبي السيدات

521.2مخبز فرن حلويات ومعجنات

521.2مقاوالت عامة للمباني

471.1صيدليــة

451.0مخبز )تنور(

441.0الهواتف وتصليحها وبيع مستلزماتها

420.9مطحنة ومكسرات وحلويات جافة

420.9مصــور )تسليم النيجاتيف لصاحبها(

410.9العطور ومواد وأدوات التجميل

410.9خياطة مالبس الرجال وأقمشتها

400.9معهد صحـــي

390.9سوق مركزي مصغر )الفروع(

380.9إيجار واستئجار األراضي والعقارات

360.8المرطبات

360.8طباعة وتصوير مستندات

340.8خضـار وفواكه

320.7مطعم ومقهى

310.7األقمشـــة

300.7بيع وشراء األراضي والعقارات

أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل عام 2019             العدد                  النسبة



290.7خياطة مالبس للرجال

270.6تصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة

270.6الزهور والنباتات

250.6األثاث والمفروشات

250.6تخليص جمــركي

250.6األحذية والحقائب

240.5العطور

230.5أجهزة كهربائية والكترونية وتصليحها

230.5العطــارة

210.5حالق للرجال

210.5قطع غيـار السيارات

210.5مسمكـــة

200.5دعاية واعــالن

190.4تبديل استبدال اسطوانات الغاز

190.4مقاوالت الديكور

180.4سوق مركزي لغير المواد الغذائية

180.4المجوهرات الذهبية

180.4األدوات الكهربائية ومقاوالتها

170.4لعب وأدوات األطفال

170.4األدوات الصحية ومقاوالتها

160.4مواد انشائية

160.4مقاوالت عـامة

160.4)مقاوالت تنظيف المباني والمدن(

150.3تصليح األحذية والحقائب

150.3توزيع مواد التموين

150.3تصليح األجهزة الكهربائيةوااللكترونية

150.3أدوات كهربائية وصيانتها

150.3األجهزة الكهربائية وااللكترونية

150.3جـــزارة

140.3لوازم العائلة

140.3العاب مرئية

140.3السجائر والتبغ ولوازمها

130.3تأجير السيــارات

130.3كوي مالبس على البخار

130.3انتاج فنـــي

130.3صيرفة بيع وشراءالعملة بالسوق المحلي

62314.1أنشطة أخرى 

اإلجمالي

أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل عام 2019             العدد                  النسبة
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الدولةالرتتيب
عام 2019عام 2018

املنتج عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

83618,762,95972322,791,044العراق1

منتجات ورقية وكرتون، 
قناين زجاجية، أصواف وألياف 

زجاجية، مذيب أبيض، كيبالت 
نحاسية، عازل صوف حراري، 

مواد غذائية

2,5779,668,7501,87513,209,429األردن2

منتجات ورقية وكرتون، أنابيب 
ووصالت بالستيكية، أصواف 

وألياف زجاجية، غازات سائلة، 
قناين زجاجية، مواد غذائية، 

بولورثني

3366,424,9823305,377,352لبنان3
منتجات ورقية وكرتون، 

أصواف وألياف زجاجية، حبيبات 
بالستيكية، بويل ايثيلني، 

عبوات زجاجية

2195,843,6642734,445,293مرص4
أصواف وألياف زجاجية، 

صودا كاوية قشور، حبيبات 
بالستيكية

حبيبات بالستيكية، بويل 583,472,370964,098,383الجزائر5
ايثيلني

1332,893,6401832,479,393اليمن6
مواد غذائية، مباين معدنية، 

حبيبات بالستيكية، بويل 
ايثيلني، أطباق أملنيوم

حبيبات بالستيكية، بويل 1451,829,5451441,761,008تونس7
ايثيلني، أطباق أملنيوم

حبيبات بالستيكية، بويل 511,172,410731,697,798املغرب8
ايثيلني، أطباق أملنيوم

مواد غذائية، أجهزة تكييف،  37899,58643667,531السودان9
بولورثني، زيوت

منتجات ايروسول وسوائل926,76716303,274ليبيا10

مواد غذائية29123,46230139,912فلسطني11

أصواف وألياف زجاجية222,72215122,871سوريا12

صودا كاوية قشور123,137127,549موريتانيا13

الصادرات الوطنية الغري نفطية للدول العربية

للعام 2019  ومقارنتها ببيانات عام 2018

4,4333,802اإلجاميل 51,163,99457,120,837
العملة دينار كويتي
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الدولةالرتتيب
عام 2019عام 2018

املنتج عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

بويل ايثيلني، سيليكون، صودا 16411,164,99812813,516,497إيطاليا1
كاوية قشور، ديثلني جليكول

بويل ايثيلني، ديثلني جليكول1208,123,8961219,981,035بلجيكا2

بويل ايثيلني، صودا كاوية قشور، 2637,513,5962576,783,532تركيا3
بويل بروبلني

بويل ايثيلني، صودا كاوية قشور1223,689,9211454,688,001فرنسا4

بويل ايثيلني، صودا كاوية قشور، 824,785,237883,709,936أسبانيا5
سيليكون

بويل ايثيلني، بويل بروبلني، 752,712,164662,371,996الربتغال6
صودا كاوية قشور

بويل ايثيلني42784,86446936,429سلوفينيا7

بويل بروبلني004850,061بلغاريا8

بويل ايثيلني33548,90246830,191اليونان9

بويل ايثيلني26543,25523536,775بولندا10

فريو سيليكون، صودا كاوية 317,14613491,787أمريكا11
قشور، مواد غذائية

بويل ايثيلني، صودا كاوية قشور8526,14912405,844قربص12

بويل بروبلني009375,873أوكرانيا13

وايت سربيت0011352,810غويانا14

سيليكون141,493,4073276,534ليتوانيا15

أصباغ007178,703سنغافوره16

مواد غذائية008163,823الكونغو17

وايت سربيت، صودا كاوية قشور9290,90411140,531سرييالنكا18

مواد غذائية29,3733136,479نيجرييا19

وايت سربيت، صودا كاوية قشور837,5289127,376كينيا20

الصادرات الوطنية للدول األجنبية

للعام 2019  ومقارنتها ببيانات عام 2018
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الدولةالرتتيب
عام 2019عام 2018

املنتج عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

عدد 
الشهادات

القيمة 
اإلجاملية

فريو سيليكون10365,0884120,650هولندا21

وايت سبرييت518,8237103,202الهند22

منتجات ايروسول، مواد غذائية555,080665,664ليبرييا23

بويل ايثيلني14155,025961,866السويد24

دهون حيوانية314,444359,245باكستان25

دجاج مجمد28,107529,374بنني26

جنوب 27
طيور233,816216,523أفريقيا

مواد غذائية837,600115,750فيتنام28

مواد غذائية00413,940إيران29

مبيدات حرشية311,10819,051اثيوبيا30

مواد غذائية219,43216,385اسرتاليا31

مذيب أبيض0016,323أوغندا32

مواد غذائية37,45614,726بنغالدش33

مواد غذائية0034,579هونج كونج34

صودا كاوية قشور، منجات فوم6149,35513,918بريطانيا35

طيور004154تايلند36

أكواب وأطباق فوم23,35229أملانيا37

طيور0010املالديف38

 الصادرات الوطنية للدول األجنبية للعام 2019

العملة دينار كويتياإلجاميل 1,0361,066 43,120,02647,375,572
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القارةالرتتيب
عام 2019عام 2018

عدد 
عدد القيمة اإلجامليةالشهادات

القيمة اإلجامليةالشهادات

1
دول مجلس 

التعاون 
الخليجي

2,78823,344,9689,96265,178,900

394138,265,7423,19844,640,831آسيا2

55451,163,99469514,184,793أفريقيا3

98242,564,60596145,172,613أوروبا4

219,43216,385أسرتاليا5

317,14613491,787األمريكيتني6

الدولةالرتتيب
عام 2019عام 2018

املنتج عدد 
الشهادات

القيمة اإلجاملية
)بالدينار الكويتي(

عدد 
الشهادات

القيمة اإلجاملية
)بالدينار الكويتي(

جمهورية 1
نفط خام، زيت الوقود674,290,90629472,532,645مرص العربية

2
اإلمارات 
العربية 
املتحدة

نفط خام، وقود طائرات215,611,5951686,518,092

مقارنة لشهادات املنشأ الصادرة للمنتجات الوطنية 

الغري نفطية لدول العامل موزعة جغرافيا للعام 2019

شهادات املنشأ الصادرة للمنتجات الوطنية النفطية 

ملؤسسة البرتول الكويتية خالل العام 2019

اإلجاميل

اإلجاميل

8,270

8

14,830

45

155,375,887

89,902,501

139,675,309

559,050,737
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1( إدارة الخدمات العامة:
العامــة فــي هــدم وبنــاء مراكــز  بــدأت وزارة األشــغال    .1
كافــة  لخدمــة  الحديــث  الطــراز  علــى  التجاريــة  الرتاخيــص 
منطقــة  فـــي  الكويــت  محـافظـــات  فـــي  المـواطـنـيـــن 
)العيــون ـ المنصوريــة ـ خيطــان ـ حولــي(  تماشــيًا مــع رؤيــة 
الكويــت )كويــت جديــدة 2035( المتمثلــة فــي تحقيــق رغبــة 
صاحــب الســمو بتحويــ�ل الكويــت إلــى مركــز مالــي وتجــاري. 

إلدارة  األعمــال  إجــراءات  ميكنــة  مشــروع  تنفيــذ  تــم    .2
الماليــة  الشــؤون  لقطــاع  التابــع  العامــة  الخدمــات 

أجــل: مــن  واإلداريــة 

إلــى  ورقيــة  مــن  والمعامــات  األعمــال  جميــع  تحويــ�ل  ـ 
رقميــة.

ـ ربــط جميــع إدارات الــوزارة بــإدارة الخدمــات عــر برنامــج 
»خدمــة».

ـ تقليــص الفــرتة الزمنيــة للرتاســل لضمــان ســرعة فــرتة 
والرتميــم. اإلنشــائية  األعمــال  إنجــاز 

ـ إنشــاء وتطبيــق الكرتونــي عــر الهاتــف تحــت اســم خدمــة 
لضمــان الخدمــة فــي أي مــكان وبــأي فــرتة زمنيــة. 

2( إدارة الشؤون المالية:
1ـ ميكنــة إجــراءات جــرد العهــد التنظيميــة بالــوزارة مــن خــال 
أجهــزة قارئــة للباركــود الــذي يتــم وضعــه فــي كل قطعــة 

مــن األثــاث واألجهــزة.

2ـ تحويــ�ل عمليــة الجــرد مــن إجــراءات يدويــة إلــى إجــراءات 
وســرعة  الجــرد  عمليــة  لســهولة  وذلــك  رقميــة  آليــة 
ادخــال وتحويــ�ل األصــول والمــواد ومعرفــة موقــع كل 

تحــت عهــدة أي موظــف. قطعــة 

3ـ أول جهــة أقفلــت الحســابات الختاميــة عــن الســنة الماليــة 
لمواجهــة  االســت�ثنائية  ظــروف  خــال  فــي   2019/2020

فــروس كورونــا المســتجد.

عــر  الميزانيــة والمشــرتيات والمخــازن  إجــراءات  4ـ ميكنــة 
إنشــاء برنامــج آلــي يتــم تقديــم طلــب اســتمارة الصــرف مــن 
خــال الرنامــج وكذلــك يتــم تحويــ�ل عمليــة إجــراءات طلــب 
أوامــر الشــراء وطلبــات المخــازن عــن طريــ�ق هــذا الرنامــج 
إجــراءات  مــن  وتحويلهــا  المســتندية  الــدورة  لتقليــص 
ســرعة  ولضمــان  ورقميــة  آليــة  إجــراءات  الــى  يدويــة 

وخدمــة طلبــات القطاعــات فــي الــوزارة أوال فــأول.

3( إدارة الشؤون اإلدارية:
1ـ إنشــاء نظــام آلــي ألعمــال اللجــان وفــرق العمــل اإلضافــي 
مــن  القطاعــات  طلبــات  كافــة  تحويــ�ل  خــال  مــن  وذلــك 
الــدورة  لتقليــص  رقميــة  طلبــات  إلــى  ورقيــة  طلبــات 
أعمــال  وصــرف  تشــكيل  إجــراءات  وســرعة  المســتندية 
اللجــان وفــرق العمــل والعمــل اإلضافي، ويتميــز الرنامج 
فــي احتســاب الحــد األقصــى مــن مشــاركة الموظــف فــي 
اللجــان وفــرق العمــل والعمــل اإلضافــي لتافــي الصــرف 
بالزيــادة لمــا منصــوص عليــه فــي قــرارات مجلــس الخدمــة 

المدنيــة. 

االجــازة  طلــب  تقديــم  لســرعة  آلــي  نظــام  توفــر  2ـ 
واالســت�ئذان والمهمــات الرســمية ونســيان البصمــة مــن 
خــال نظــام آلــي وتطبيــق الكرتونــي عــر الهاتــف إلدخــال 
المراكــز  لبعــد  وذلــك  فــأول  أوال  للموظفــن  البيانــات 
نظــام  فــي  إدخالهــا  علــى  والعمــل  للــوزارة  الخارجيــة 
الماليــة  لــإدارة  وتحويلهــا  المدنيــة  الخدمــة  ديــوان 
التــأخـــــر فـــــي عـمليــــة احتســاب ســاعات  لضمــان عــــدم 

فــأول. أوال  والطبيــات  راتــب  بــدون  واالجــازات  الت�أخــر 
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