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المقدمة

ــى ضمــان تدفــق  ــة، والعمــل عل ــة والصناعي ــة األعمــال التجاري ــة بيئ ــى تهيئ تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة عل
الســلع والخدمــات، مــع تأميــن مخــزون اســتراتيجي بصــورة دائمــة ومســتمرة، وتســهيل إجــراءات العمــل التجاري، 
ــى  ــاالة فــي األســعار، والعمــل عل ــكار والمغ ــع االحت ــة المســتهلك، والتحقــق مــن شــروط المنافســة، ومن وحماي

مطابقــة الســلع والخدمــات للمواصفــات القياســية الخليجيــة والعالميــة.

تهيئــة وتطويــر بيئــة األعمــال التجاريــة والصناعيــة، وضمــان مراقبــة المخــزون االســتراتيجي للدولــة والتدفــق 
حقــوق  وصيانــة  التجاريــة،  باألعمــال  الالزمــة  اإلجــراءات  وتبســيط  والخدمــات،  للســلع  الدائــم  الطبيعــي 
المســتهلكين وحمايتهــم، وتحقيــق الضوابــط الضامنــة للمنافســة العادلــة فــي القطــاع التجــاري لريــادة األعمــال، 
ومنــع االحتــكار وضبــط الســوق ومراقبــة األســعار مــن الزيــادات المصطنعــة، وتطبيــق المقاييــس الالزمــة علــى 

المــواد التجاريــة والخدميــة، وتقنينهــا بضوابــط ولوائــح وآليــات متطــورة.



|  التقرير السنوي لعام 2020  |     10

كلمة وزير التجارة والصناعة

انطالقــًا مــن دور وزارة التجــارة والصناعــة علــى دعــم االقتصــاد الوطنــي وتحقيــق االســتقرار، فقــد   
حرصــت الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا فــي دولــة الكويــت علــى تعزيــز دورهــا مــن خــالل تطويــر سياســات 
تســهم فــي تنميــة اقتصاديــة مســتدامة تحقــق رؤيــة دولــة الكويــت 2035 علــى الرغــم من تداعيات جائحة 

كورونــا التــي عصفــت بجميــع اقتصاديــات الــدول.

ديــــات التــــي ُتوِاجــــه  وذلــك عبــر تحســــين وتطويــــر البيئــة التنافســــية واالرتقــــاء بهــا وتذليــل التحِّ  
جميــع القطاعــات علــى جميــع األصعــدة وخصوصــا الجوانــب االقتصاديــة والصناعيــة واالســتثمارية 
من خالل التنســيق المســتمر مع جميع المؤسســات التابعة وبالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسســات 

المجتمــع المدنــي.

خــالل عــام ٢٠٢١ حرصــت وزارة التجــارة والصناعــة علــى تحقيــق األمــن الغذائــي وتأميــن مخــزون   
غذائــي اســتراتيجي فــي دولــة الكويــت. فقــد اســتمرت الــوزارة بالعمــل علــى تعزيــز مخــزون غذائــي أمــن 
واســتراتيجي ضمــن نطــاق إدارة التمويــن وذلــك لتأميــن المــواد األساســية للمواطــن بأســعار مناســبة.

ومــن أجــل تحقيــق االســتقرار فــي أســعار الســلع والخدمــات خصوصــا مــع االرتفاعــات غيــر المســبوقة   
عالميا بسبب جائحة كورونا فقد تم تفعيل دور الرقابة التجارية في جميع مناطق الكويت باإلضافة 
الــي دعــم المنتــج الوطنــي، وذلــك إســهاما مــن الــوزارة بضــرورة دعــم الصناعــات المحليــة مــن أجــل توفيــر 

أســعار مناســبة للمواطــن والمقيــم وللوصــول إلــى اإلكتفــاء الذاتــي.
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أمــا فــي جانــب التطويــر التقنــي، فقــد توســعت وزارة التجــارة والصناعــة فــي ميكنــة وإحــالل األنظمــة   
والخدمــات اإللكترونيــة لجميــع مســتخدميها بحيــث تحولــت إلــى النظــام الرقمــي بمنتصــف هــذا العــام 
ومن هذه الخدمات الخاصة التراخيص وخدمات حماية المستهلك وكذلك تم رقمنة بوابات الشركات 
المســاهمة، واألفــراد، والســجل التجــاري، وغيرهــا. إضافــة الــى دخــول هــذه الخدمــات ضمــن التطبيقــات 
الذكيــة خصوصــا مــن خــالل تطبيــق ســهل الحكومــي إلدارة المعامــالت الحكوميــة اإللكترونيــة، وقــد 
تمــت رقمنــة كافــة المعامــالت والخدمــات اإللكترونيــة المتعلقــة بــوازرة التجــارة بشــكل كامــل والتــي تقــدر 

بحوالــي 427 إجــراء.

كمــا ســعت وزارة التجــارة والصناعــة والجهــات التابعــة لهــا إلــى تنشــيط االقتصــاد الكويتــي وتعزيــزًا   
الشــبابية  القــدرات  لدعــم  الحديثــة  األنشــطة  مــن  العديــد  إضافــة  تمــت  فقــد  الخليجيــة،  للشــراكة 
وتمكينهــم مــن مواكبــة التطــور االقتصــادي العالمــي. إضافــة إلــى تطويــر العديــد مــن الخدمــات ومــن 
ضمنهــا عالمــات الدمــغ المطــورة للمعــادن الثمينــة وذلــك إيمانــا مــن الــوزارة بأهميــة الذهــب الكويتــي 

وقيمتــه نســبة إلــى الــدول األخــرى.

كمــا اهتمــت وزارة التجــارة والصناعــة فــي خططهــا االســتراتيجية علــى تمكيــن الشــباب الكويتــي   
مــن الدخــول إلــى ســوق العمــل وصقــل قدراتهــم الرياديــة واســتدامة مشــاريعهم الناشــئة خصوصــا بعــد 

اختــالالت أزمــة كورونــا وانعكاســها علــى هــذه الفئــة المهمــة لالقتصــاد.

ختامــا، نأمــل مــن العلــي القديــر أن نكــون قــد وفقنــا فــي تحديــث ومواكبــة وتنشــيط االقتصــاد الكويتــي   
ليكــون اقتصــادًا متميــزًا بيــن مصــاف الــدول االقتصاديــة العالميــة آمليــن تقديــم المزيــد فــي الســنوات 
المقبلــة بعــون اهلل، ونضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لــوزارة التجــارة والصناعــة وإنجازاتهــا خــالل 
هــذا العــام وهــو مجهــود إلــى جميــع منتســبي الــوزارة وذلــك إســهاما فــي تحقيــق رؤى القيــادة الرشــيدة 

إلبــراز الكويــت مركــزا ماليــا واقتصاديــا عالميــا.

د. عبداهلل عيسى السلمان
وزيـــر التجـارة والصناعـــة                     
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القيـــــم
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2. االستدامة.    

3. التكامل.    
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أوال: إدارة العالقات العامة واإلعالم

  إنجازات اإلدارة خالل عام 2020: 
 مرافقــة معالــي الوزيــر والســيد الوكيــل علــي مراكــز التمويــن والجمعيــات والمناطــق المحظــورة اثنــاء جارحــة 	 

كرونا.
نشــر القــرارات الوزاريــة واإلداريــة فــي الجريــدة الرســمية )كويــت اليــوم( ونشــر اإلعالنــات مدفوعــة الثمــن 	 

الخاصــة بالــوزارة فــي الصحــف اليوميــة. 
تطوير وإصدار النشرة اإلخبارية اليومية الخاصة بمعالي الوزير وقيادات الوزارة. 	 
التواجــد فــي غرفــة العمليــات الرئيســية فــي مركــز الصديــق وتنظيــم دخــول المراجعيــن خــالل فتــرة الحظــر 	 

الكلــي والجزئــي اثنــاء أزمــة جارحــة كرونــا.
اإلشــراك بتطويــر موقــع الــوزارة الرســمي وتنظيــم وإدارة الصحــف الخاصــة بــإدارة العالقــات العامــة 	 

واإلعــالم علــى موقــع الــوزارة الرســمي.
ــوض بمســتوي 	  ــر- انســتغرام( والنه ــوزارة )تويت ــر حســابات التواصــل االجتماعــي الخاصــة بال إدارة وتطوي

ــوزارة.  ــة الخاصــة بال التفاعــل مــع الجمهــور ومــع األحــداث المحلي

ثانيًا: إدارة مكتب التدقيق والتفتيش
ــى إضافــة  ــر ضمــان مســتقل وموضوعــي يهــدف ال ــي هــو توفي ــق الداخل ــة التدقي ان الهــدف األساســي لوظيف
قيمــة مســاعدة للــوزارة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل وضــع منهجيــة واضحــة لتقييــم وتحســين فعاليــة إدارة 

الرقابــة الداخليــة والحوكمــة.

كمــا يقــوم مكتــب التدقيــق والتفتيــش بمراجعــة دقــة المعلومــات وســالمتها واالمتثــال للسياســات واللوائــح 
وحمايــة األصــول واالســتخدام االقتصــادي الفعــال للمــوارد واالهــداف والغايــات التشــغيلية المقــررة.

تــم مخاطبــة ديــوان الخدمــة المدنيــة لتوفيــر االعــداد الالزمــة مــن ذوي االختصــاص وبنــاء عليــه تــم تعييــن بعــض 
الكــوادر وتــم خضوعهــم للتدريــب للقيــام بالفحــص والتدقيق.

يخضــع الموظفيــن المعينيــن بمكتــب التدقيــق والتفتيــش الــى التدريــب المكثــف العملــي والنظــري خــالل الســنوات 
األولــى للتعييــن الكتســاب الخبــرة المطلوبــة حيــث تــم ذلــك بالتعــاون مــع ديــوان المحاســبة وجمعيــة المحاســبين 
ــر  ــق إدارة التطوي ــة عــن طري ــدورات التخصصي ــب استشــارية مخصصــة إلعــداد ال ــة ومكات ــن الكويتي والمراجعي

والتدريــب بالــوزارة حيــث تــم اجتيــاز الــدورات التاليــة: -  

جدول الدورات التدريبية:
اسم البرنامج التدريبي: 

اساسيات التدقيق الداخلي.      -  1
الممارسات الحديثة في المحاسبة والمراجعة والتدقيق المالي.  -  2
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  إنجازات مكتب التدقيق والتفتيش لعام 2020: 
 اوال:    قامــت اإلدارة بعمــل خطــة وفــق اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة للعمــل كمنظومــة متكاملــة وتفعيــل العمــل 
ــى  ــق عل ــم التدقي ــث ت ــم حي ــة إليه ــال الموكل ــذ االعم ــزام القطاعــات بتنفي ــم مــدى الت ــي وتقيي الرقاب

اإلدارات التاليــة : 
إدارة الخدمات العامة.  -  1   

وقد تم رفع تقرير خاص بتلك اإلدارة للسيد معالي الوزير.     
تقارير خاصة بناء على تعليمات معالي الوزير  -  2   

اعداد الخطة السنوية الخاصة بإدارة التدقيق والتفتيش ورفعها لمعالي الوزير. ثانيًا:   
ثالثًا:   اعداد الرد على الكتب الواردة الينا من ديوان المحاسبة. 

اعداد الرد على المذكرات الواردة الينا من جميع اإلدارات التابعة للوزارة. رابعًا:   
خامسا:   تكليــف موظفــي اإلدارة بعمــل زيــارات ميدانيــة لبعــض اإلدارات والمراكــز الخارجيــة التابعــة للــوزارة 

للقيــام الموكلــة إليهــم مــن قبــل اإلدارة.
ــوزارة  ــة منــح وتجديــد صفــة الضبطيــة القضائيــة لبعــض موظفــي ال حضــور االجتماعــات الخاصــة بلجن سادسا:  

برئاســة الوكيــل المســاعد لشــئون الرقابــة وحمايــة المســتهلك وحضــور مــدراء االدارات.

ثالثًا: إدارة النافذة الواحدة
احصائية التأسيس والتراخيص لعام 2020: 

اجمالي طلبات تأسيس شركات اشخاص

االجمالي معتمد مرفوض طلبات جديدة
52,711 34,399 18,310 2

الطلبات المعتمدة بعد المراجعات

المعتمد شركات جاري تأسيسها شركات تم تأسيسها ملغي
34,399 1,970 21,705 10,724

اجمالي طلبات ترخيص شركات اشخاص

اجمالي طلبات التراخيص المقدمة اجمالي التراخيص المصدرة  طلبات جاري اصدارها
24,216 16,874 597
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احصائية الشركات والتراخيص للمركبات المتنقلة: -

اجمالي طلبات التأسيس المسجلة 

االجمالي معتمد مرفوض طلبات جديدة
7,324 4,876 2,448 0

الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 

المعتمد جاري التأسيس  تم تأسيس الشركة ملغي
4,882 288 1,990 2,604

تراخيص المركبات المتنقلة

شركات تم تأسيسها طلبات تم تقديمها تراخيص مصدره طلبات جاري اصدارها
1,990 1,480 1,355 125

احصائية الشركات والتراخيص الحرة متناهية الصغر: 

اجمالي طلبات التأسيس المسجلة 

االجمالي معتمد مرفوض طلبات جديدة
1,593 634 958 1

الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 

المعتمد  جاري التأسيس  تم تأسيس الشركة ملغي
636 59 390 187

تراخيص الحرة متناهية الصغر
شركات تم تأسيسها طلبات تم تقديمها تراخيص مصدرة طلبات جاري اصدارها

390 327 313 14
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الجزء الثاني

الشؤون القانونية
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أهم إنجازات الشؤون القانونية لعام 2020

األعمال التي تم إنجازها من قبل اإلدارة القانونية لعام 2020

اواًل: إحصائية إدارة القضايا والعقود

الجهة
عدد الموضوعات

ما هو قيد البحثما تم االنتهاء منه

____532الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية

____493الوكيل المساعد للشئون المالية واالدارية

____13الوكيل المساعد لشئون المنظمات والتجارة الخارجية

____25الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

____12الوكيل المساعد للشئون الفنية وتنمية التجارة

____19الوكيل المساعد للشئون القانونية

____765إدارة الفتوى والتشريع

____75إدارة العالمات التجارية

____31إدارة الشئون اإلدارية

____19إدارة العقار

____71الرقابة التجارية

____14إدارة التامين

____412التنفيذ

____608إدارة شركات األشخاص

____380إدارة الشركات المساهمة

____200إدارة السجل التجاري

____70حماية المستهلك

____3738مجموع
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ثانيًا: مراقبة التحقيقات:

الجهة
عدد الموضوعات

ما هو قيد البحثما تم االنتهاء منه

202الوكيل المساعد للشئون الفنية وتنمية التجارة

____18الوكيل المساعد للشئون المالية واالدارية

405الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية

222الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك

____10الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط

____8الوكيل المساعد لشئون المنظمات والتجارة الخارجية

____6الوكيل المساعد للشئون القانونية

212وكيل الوزارة

14511مجموع

ثالثًا: مراقبة الفتوى والرأي:

الجهة
عدد الموضوعات

ما هو قيد البحثما تم االنتهاء منه

51الوكيل المساعد للشئون الفنية والتنمية

16511الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية

31الوكيل المساعد للشئون القانونية

91الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط

131وكيل الوزارة

19515مجموع

رابعًا: التظلمات

الجهة
عدد الموضوعات

ما هو قيد البحثما تم االنتهاء منه

172وكيل الوزارة

288الوكيل المساعد للشئون المالية واالدارية

4510مجموع



 

 

الجزء الثالث
شؤون الرقابة 

وحماية المستهلك

27|  التقرير السنوي لعام 2020  |    



بتنفيذها.

القانون رقم )2( لسنة )1995( والقوانين المعدلة له بشأن البيع باألسعار المخفضة.	 

القانون رقم )20( لسنة )1976( والقوانين المعدلة له بشأن قمع الغش في المعامالت التجارية.	 

ــد 	  ــى اإلتجــار بالســلع وتحدي ــه بشــأن اإلشــراف عل ــة ل ــن المعدل ــون رقــم )10( لســنة )1979( والقواني القان
أســعار بعضهــا.

المرسوم رقم )23( لسنة )1980( بشأن اإلشراف والرقابة على المعادن واألحجار ذات القيمة.	 

 ومــن واقــع حــرص الــوزارة علــى حمايــة المســتهلك مــن أيــة حالــة مــن حــاالت الغــش، وللمحافظة علــى المصلحة 
العامــة فقــد صــدر القــرار )368( لســنة )1988( بتشــكيل لجنــة تقــوم بدراســة قوانيــن حمايــة المســتهلك لبيــان 
أوجــه القصــور أو مشــاكل التطبيــق واقتــراح الحلــول المالئمــة للتغلــب عليهــا، وقــد قامــت اللجنــة خــالل عــام 
)1989( بمراجعــة كل القوانيــن المشــار إليهــا أعــاله، وقدمــت مقترحاتهــا بالتعديــالت المطلوبــة علــى هــذه 

القوانيــن.

هــذا وتولــي الــوزارة إهتمامــاً كبيــراً فيمــا يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز إجراءاتها بالنســبة لحماية المســتهلكين 
ومحاربــة الغــش التجــاري بــكل أشــكاله بواســطة األجهــزة والمراكــز التابعــة لهــا والتــي تغطــي مختلــف المناطــق، 
ومــن خــالل تنظيــم الحمــالت التفتيشــية المســتمرة علــى األســواق، وتلقــي الشــكاوى مــن الجمهــور ومعاملتهــا 
وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة المتبعــة، فضــاًل عــن إصــدار النشــرات المبســطة لتوعيــة المســتهلك بحقوقــه 

وواجباتــه. وفيمــا يلــي أهــم اإلنجــازات التــي تمــت فــي هــذا الصــدد.

 التخفيضات واألسعار

 ســجل نشــاط التنزيــالت انخفاضــات ملحــوظ خــالل عــام 2020 يقــدر بحوالــي %82، حيــث بلــغ عــدد 	 
المعامــالت )133%1( معاملــة، فــي حيــن بلــغ )427%6( معاملــة فــي عــام 2019.

 شــهدت معامالت عرض خاص )جمعيات / أســواق مركزية( لســنة 2020 )372( معاملة، وذلك بانخفاض 	 
قــدر بحوالــي %52 مقارنــة بعام 2019.

 بلــغ عــدد معامــالت عــرض خــاص )محــالت تجاريــة( )129( معاملــة، بانخفــاض واضــح يقــدر بحوالــي 86% 	 
عــن العــام الماضــي.

 ســجلت معامــالت التخفيضــات المعلنــة )ســلعة، خدمــة، حرفــة( )149( معاملــة، بانخفــاض ملمــوس يقــدر 	 
بحوالــي %54 عــن عــام 2019.

شهدت عروض توزيع )كوبون، دليل، كتيب خصم، بطاقات لمجموعة محالت مشاركة( يقدر عدد 	 
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أوال: الرقابة التجارية

إنجازات مراكز الوزارة الخارجية للرقابة التجارية خالل عام 2020:
     تلعــب مراكــز الــوزارة الخارجيــة دوراً هامــاً فــي مراقبــة قوانيــن التجــارة باإلضافــة إلــى تقديــم بعــض 
الخدمــات الفوريــة مثــل فحــص الذهــب )ســوق الذهــب المركــزي ومطــار الكويــت الدولــي( وبحــث شــكاوى 

المســتهلكين واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة المناســبة عنــد ضبــط المخالفــات. 

     كمــا إنهــا تيســر علــى التجــار فــي إطــار مبــدأ تطبيــق ال مركزيــة العمــل تجديــد رخصهــم التجاريــة حيــث 
قامــت بعمــل اآلتــي: -

تم تحرير عدد )32( مخالفة خالل عام 2020.	 

 بلغ عدد محاضر الضبط )4,121( محضر خالل 2019عام 2020.	 

 تم فتح عدد )372( محل خالل عام 2020.	 

بلغ عدد الجوالت التفتيشية )51,295( جولة خالل 2020.	 

 بلغ عدد الشكاوى في مراكز الرقابة التجارية )8,068( شكوى خالل 2020.	 

تم أستالم عدد )73,287( مكالمة عن طريق الخط الساخن 135 خالل عام 2020.	 

تم الكشف على )15,635( فرع من فروع التموين خالل عام 2020.	 

تم إصدار وتحديد وإضافة البطاقة التموينية لعدد )36,107( بطاقة خالل عام 2020.	 

بلغت عدد الشكاوى لفرق الطواري )1,107( شكوى خالل عام 2020.	 

أعمال مراقبين تفتيش المحافظات وفريق الطواري عام 2020

عدد 
مخالفات 
التراخيص

عدد 
محاضر 
الضبط

عدد اغالق 
المحالت 

عدد فتح 
المحالت 

عدد 
الجوالت 
التفتيشية

عدد 
الشكاوى 
في مراكز 
الرقابة 

عدد المكالمات 
المستلمة عن 
طريق الخط 
الساخن 135

عدد 
الكشف 
على فرع 
التموين

عدد اصدار 
وتجديد 
واضافة 
البطاقة 

التموينية 

عدد 
الشكاوى 
لفريق 
الطواري

324,12149837251,2958,06873,28715,63536,1071,107
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ثانيا: حماية المستهلك
تعتبــر حمايــة المســتهلك مــن الجهــات الرقابيــة الفعالــة فــي عمليــة حمايــة أفــراد المجتمــع مــن أي اســتغالل 
ومكافحــة الغــش بمــا يضمــن ســالمة معامالتهــم عنــد شــراء احتياجاتهــم مــن الســلع والخدمــات التــي يتعاملــون 
بهــا وتحســين الوضــع الفكــري لديهــم مــن خــالل التوعيــة، وضمــان حــق العامليــن فــي القطــاع التجــاري بمــا يكفــل 

لألنشــطة التجاريــة ممارســة الحريــة والمنافســة الشــريفة فيمــا بينهــم.

     وفــي ضــوء هــذا تتحــدد مســئولية وزارة التجــارة والصناعــة ممثلــة بــإدارة حمايــة المســتهلك، فــي القوانيــن 
التــي تختــص هــذه اإلدارة بتنفيذهــا.

القانون رقم )2( لسنة )1995( والقوانين المعدلة له بشأن البيع باألسعار المخفضة.	 

القانون رقم )20( لسنة )1976( والقوانين المعدلة له بشأن قمع الغش في المعامالت التجارية.	 

ــد 	  ــى اإلتجــار بالســلع وتحدي ــه بشــأن اإلشــراف عل ــة ل ــن المعدل ــون رقــم )10( لســنة )1979( والقواني القان
أســعار بعضهــا.

المرسوم رقم )23( لسنة )1980( بشأن اإلشراف والرقابة على المعادن واألحجار ذات القيمة.	 

 ومــن واقــع حــرص الــوزارة علــى حمايــة المســتهلك مــن أيــة حالــة مــن حــاالت الغــش، وللمحافظة علــى المصلحة 
العامــة فقــد صــدر القــرار )368( لســنة )1988( بتشــكيل لجنــة تقــوم بدراســة قوانيــن حمايــة المســتهلك لبيــان 
أوجــه القصــور أو مشــاكل التطبيــق واقتــراح الحلــول المالئمــة للتغلــب عليهــا، وقــد قامــت اللجنــة خــالل عــام 
)1989( بمراجعــة كل القوانيــن المشــار إليهــا أعــاله، وقدمــت مقترحاتهــا بالتعديــالت المطلوبــة علــى هــذه 

القوانيــن.

هــذا وتولــي الــوزارة إهتمامــاً كبيــراً فيمــا يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز إجراءاتها بالنســبة لحماية المســتهلكين 
ومحاربــة الغــش التجــاري بــكل أشــكاله بواســطة األجهــزة والمراكــز التابعــة لهــا والتــي تغطــي مختلــف المناطــق، 
ومــن خــالل تنظيــم الحمــالت التفتيشــية المســتمرة علــى األســواق، وتلقــي الشــكاوى مــن الجمهــور ومعاملتهــا 
وفقــاً لإلجــراءات القانونيــة المتبعــة، فضــاًل عــن إصــدار النشــرات المبســطة لتوعيــة المســتهلك بحقوقــه 

وواجباتــه. وفيمــا يلــي أهــم اإلنجــازات التــي تمــت فــي هــذا الصــدد.

 التخفيضات واألسعار
ــغ عــدد 	  ــث بل ــي 82 %، حي  ســجل نشــاط التنزيــالت انخفاضــات ملحــوظ خــالل عــام 2020 يقــدر بحوال

ــة فــي عــام 2019. ــغ )6,427( معامل ــن بل ــة، فــي حي المعامــالت )1,133( معامل

 شــهدت معامالت عرض خاص )جمعيات / أســواق مركزية( لســنة 2020 )372( معاملة، وذلك بانخفاض 	 
قــدر بحوالــي 52 % مقارنــة بعام 2019.

  بلــغ عــدد معامــالت عــرض خــاص )محــالت تجاريــة( )129( معاملــة، بانخفــاض واضــح يقــدر بحوالــي	 
 86 % عن العام الماضي.
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 ســجلت معامــالت التخفيضــات المعلنــة )ســلعة، خدمــة، حرفــة( )149( معاملــة، بانخفــاض ملمــوس يقــدر 	 
بحوالــي 54 % عــن عــام 2019.

ــدر عــدد 	  ــات لمجموعــة محــالت مشــاركة( يق ــب خصــم، بطاق ــل، كتي ــون، دلي ــع )كوب شــهدت عــروض توزي
المعامــالت )4( معاملــة، وذلــك بارتفــاع ملحــوظ يقــدر بحوالــي 300 % عــن عــام 2019.

بلغــت عــروض توزيــع )كوبــون، دليــل، كتيــب خصــم، بطاقــات( )10( معاملــة، وذلــك بانخفــاض واضــح قــدر 	 
بحوالــي 52 % عــن العــام الماضــي. 

بلغت معامالت سحب جوائز مجانية )229( معاملة عن عام 2020	 

بلغت معامالت توزيع هدايا مجانية )1,483( معاملة عن عام 2020	 

بلغــت معامــالت تصفيــة عامــة )إلغــاء الترخيــص التجــاري نهائيــا، تغيــر نــوع النشــاط التجــاري( يقــدر 	 
2019 عــام  عــن   %  1000 بحوالــي  يقــدر  ملحــوظ  بارتفــاع  وذلــك  معاملــة،   )11( المعامــالت   عــدد 

 احصائية بمعامالت التراخيص لقسم التخفيضات واألسعار 
خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

نوع الترخيص
مبلغ الرسوم )د.ك(العدد

2020201920202019

1,1336,42762,755126,611التنزيالت

37277923,80569,500عرض خاص )جمعيات / أسواق مركزية(

1299116,36518,120عرض خاص )محالت تجارية(

1493229,21013,780تخفيضات معلنة )سلعة / خدمة / حرفة(

كتيــب خصــم/  دليــل/  )كوبــون/  توزيــع  عــروض 
مشــاركة محــالت  مجموعــة  بطاقــات( 

41230200

عــروض توزيــع )كوبــون/ دليــل/ كتيــب خصــم/ 
بطاقــات(

10211,3651,980

-18,640-229سحب جوائز مجانية

-106,975-1,483توزيع هدايا مجانية

تصفيــة عامــة )إلغــاء الترخيــص التجــاري نهائيــا / 
تغييــر نــوع النشــاط التجاري(

11149550

3,5208,462229,840230,241مجموع التراخيص + الرسوم
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ــركات  ــواردة للش ــة ال ــأ )للبضاع ــد المنش ــت بل ــة وتثبي ــات الجمركي اإلفراج
ــام 2020:  ــالل ع ــة( خ ــات التجاري والمؤسس

بلغ تثبيت بلد المنشأ خالل عام 2020 )9( معامالت بانخفاض قدرت نسبته بحوالي 36 %.

انخفضــت اإلفراجــات الجمركيــة خــالل عــام 2020 عــن عــام 2019، بنســبة قــدرت بحوالــي 70 % حيــث بلــغ 
عددهــا )7( خــالل عــام 2020 مقابــل )23( فــي عــام 2019.

اإلفراجات الجمركية وتثبيت بلد المنشأ )للبضاعة الواردة للشركات 
والمؤسسات التجارية( خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

البيان
نسبة التغيرالعدد

)%( 20202019

)36(914تثبيت بلد المنشأ

)70(723اإلفراجات
)57(1637اإلجمالي

العروض المجانية واإلعالن خالل عام 2020:
بلغــت عمليــات الســحب 1,194 عمليــة بنســبة 7 % مــن اجمالــي انجــازات قســم العــروض المجانيــة واالعــالن 	 

خــالل عــام 2020.

بلغت معامالت الجوائز خالل عام 2020 14,593 معاملة بنسبة 80 % من اجمالي المعامالت.	 

بلغت كتب تسليم الجوائز الصادرة من االدارة 516 معاملة بنسبة 2 % من اجمالي المعامالت.	 

ــي 	  ــى التوال ــة عل ــة و 1,558 معامل ــة 318 معامل ــة فوري ــا مجاني ــز وهداي ــى جوائ بلغــت معامــالت الســحب عل
ــي المعامــالت خــالل عــام 2020. ــن اجمال بنســب 2 % و 9 % م
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إنجازات قسم العروض المجانية واإلعالن خالل عام 2020

الرسوم )د.ك(النسبة )%(العدداإلجراء

_1,1947عملية سحب

_14,59380عدد الجوائز

_5163كتب تسليم الجوائز الصادرة من اإلدارة

318223,470معاملة سحب على جوائز

1,5589113,725معاملة هدايا مجانية فورية

18,179100137,195اإلجمالي





الجزء الرابع
الشركات والتراخيص 

التجارية
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أوال: التراخيص التجارية لألفراد
تــم إصــدار )2,602( ترخيصــاً تجاريــاً لألفــراد خــالل عــام 2020 موزعــة علــى )6( محافظــات، ويالحــظ حــدوث 

انخفــاض فــي هــذه التراخيــص بنســبة تقــدر بحوالــي 41 % عــن تلــك التــي صــدرت خــالل عــام 2019.
احتــل نشــاط مطعــم ومأكــوالت خفيفــة علــى المركــز األول حيــث كان عــدد التراخيــص الصــادرة ألهــم 	 

األنشــطة خــالل عــام 2020 )154( و )146( ترخيــص علــى التوالــي، حيــث بلغــت نســبة كل منهــم 6 %.
 جــاء ترخيــص حالقــة للرجــال بالمركــز الثانــي بنســبة 5 % مــن عــدد التراخيــص الجديــدة الصــادرة وكان 	 

عددهــا 132 ترخيــص جديــد خــالل عــام 2020.
احتل ترخيص بقالة الثالث حيث بلغ عدد التراخيص )119( ترخيص بنسبة 4.5 % خالل عام 2020.	 

هــذا وقــد اســتحوذت محافظــة العاصمــة علــى النصيــب األعلــى مــن التراخيــص الفرديــة خــالل عــام 2020 مــن 
جملــة التراخيــص الصــادرة، وهــي تعــادل )603( ترخيصــا خــالل عــام 2020، وبالمركــز الثانــي تأتــي محافظــة 
حولــي بجملــة تراخيــص بلغــت )487( ترخيصــا، تليهمــا محافظــة الفروانيــة بالمركــز الثالــث بجملــة تراخيــص 
بغلــت )478( ترخيصــا، وجــاءت محافظــة األحمــدي بالمركــز الرابــع بجملــة تراخيــص بلغــت )434( ترخيصــا، 
امــا المركــز الخامــس فــكان مــن نصيــب محافظــة الجهــراء بجملــة تراخيــص بغلــت )431( ترخيصــا، امــا المركــز 

الســادس واألخيــر فــكان مــن نصيــب محافظــة مبــارك الكبيــر بجملــة تراخيــص بلغــت )169( ترخيصــا.

عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألهم االنشطة خالل عام 2020
النسبة %العددالنشاطالبيان

1546مطعم1
592المالبس الجاهزة2
883سوق مركزي 3
572مخبز تنور 4
412استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة 5
1195بقالة 6
693توصيل طلبات استهالكية 7
442خياط مالبس سيدات واقمشتها8
763خياط مالبس للسيدات 9
863غسيل وكوي على البخار10
1325حالقة للرجال11
683صالون لتجميل السيدات12
1466مأكوالت خفيفة 13
783تجارة عامة 14
522مخبز فرن حلويات ومعجنات15
1,33351أنشطة اخرى16

2,602100االجمالي



|  التقرير السنوي لعام 2020  |     38

عدد الرخص التجارية الفردية الصادرة ألهم األنشطة خالل عام 2020

مخبز   فرن   حلويات   ومعجنات

تجارة   عامة   

مأكوالت   خفيفة   

صالون   لتجميل   السيدات

حالقة   للرجال

غسيل   وكوي   على   البخار

خياط   مالبس   للسيدات   

خياط   مالبس   سيدات   واقمشتها

توصيل   طلبات   استهالكية   

بقالة   

استيراد   وتصدير   ووكيل   بالعمولة   

مخبز   تنور   

سوق   مركزي   

المالبس   الجاهزة

مطعم
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أعداد التراخيص التجارية الفردية الصادرة حسب القطاعات االقتصادية 
 والمحافظات  خالل عام 2020 

اإلجماليمبارك الكبير الجهراءاألحمديالفروانيةحولي العاصمةالقطاع االقتصادي
998981866740462الوجبات الغذائية

33503336395196المنتجات الحيوانية والنباتية

69383828254202المنسوجات والكماليات

202726182310124األثاث واألجهزة

68631529األعالم والتسلية

10810126753األمن والسالمة ولوازم طبية

2312___7المعدات واآلليات

1061578248مواد ومعدات البناء

37_79696المقاوالت

33275626192163خدمات األعمال التجارية

1209781676926460التسويق والصيرفة والفنادق

4____22المهن األستشارية “حرفة”

35_913544خدمات األعمال الحرفية

99_3314181816اإلصالحات لألعمال الحرفية

1459910312014665678الحرف البسيطة

6034874784344311692,602اإلجمالي 2020

4,430_9179019111,074627اإلجمالي 2019

41.26-_31.26-59.59-47.53-45.95-34.24-نسبة التغير )%(

التوزيع )%( للرخص التجارية الفردية الصادرة حسب المحافظات خالل عام 2020

العاصمة

األحمدي

الفروانية

حولي

الجهراء

مبارك 
الكبير
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 أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات االقتصادية 
خالل عام 2020

2020القطاع االقتصادي

462الوجبات الغذائية

196المنتجات الحيوانية والنباتية

202المنسوجات والكماليات

124األثاث واألجهزة

29األعالم والتسلية

53األمن والسالمة ولوازم طبية

12المعدات واآلليات

48مواد ومعدات البناء

37المقاوالت

161خدمات األعمال التجارية

435التسويق والصيرفة والفنادق

4المهن األستشارية “حرفة”

35خدمات األعمال الحرفية

99اإلصالحات لألعمال الحرفية

679الحرف البسيطة

24األنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها

2,600اإلجمالي

األنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها

الحرف البسيطة

اإلصالحات لألعمال الحرفية

خدمات األعمال الحرفية

المهن األستشارية "حرفة"

التسويق والصيرفة والفنادق

خدمات األعمال التجارية

المقاوالت

مواد ومعدات البناء

المعدات واآلليات

األمن والسالمة ولوازم طبية

األعالم والتسلية

األثاث واألجهزة

المنسوجات والكماليات

المنتجات الحيوانية والنباتية

الوجبات الغذائية
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ثانيًا: شركات األشخاص 
بلــغ عــدد التراخيــص الصــادرة لشــركات األشــخاص الرئيســية )ذات المســؤولية المحــدودة، تضامنيــة، توصيــة 
بســيطة( الصــادرة خــالل عــام 2020 )4,645( ترخيــص، مقابــل )10,953( ترخيــص خالل عام 2019 بانخفاض 

يقــدر بحوالــي 58 %.

 تراخيص شركات األشخاص الرئيسية الصادرة خالل عام 2020 
مقارنة بعام 2019

نوع الشركة
عدد الرخص الرئيسية

نسبة التغير )%(20202019

57-4,55310,577ذات مسئولية محدودة
66-63185تضامنية

85-29191توصية بسيطة
58-4,64510,953اإلجمالي

ذات مسئولية محدودة
% 98

تضامنية
% 1

توصيات بسيطة
% 1

 التوزيع )%( لعدد الرخص الرئيسية لشركات األشخاص الصادرة
خالل عام 2020
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بلــغ عــدد التراخيــص الصــادرة لشــركات االشــخاص )ذات المســؤولية المحــدودة، تضامنيــة، توصيــة بســيطة( 
خــالل عــام 2020 )2,321( طلــب، مقابــل )4,863( طلــب خــالل عــام 2019 بانخفــاض يقــدر بحوالــي 52 %.

تراخيص شركات األشخاص الفروع الصادرة خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

نوع الشركة
عدد رخص الفروع 

نسبة التغير)%(20202019

52-2,1124,399ذات مسئولية محدودة
30-115164تضامنية

69-94300توصية بسيطة
52-2,3214,863اإلجمالي

 التوزيع )%( لعدد الرخص الفروع لشركات األشخاص الصادرة
خالل عام 2020

تضامنية
% 5

توصيات بسيطة
% 4

ذات مسئولية محدودة
% 91
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ثالثًا: الشركات المساهمة
ــل )33(  ــه مقاب ــغ عــدد التراخيــص للشــركات المســاهمة خــالل عــام 2020 )7( رخــص رئيســية عامــة ومقفل بل
ترخيــص للشــركات المســاهمة العامــة والمقفلــة لعــام 2019، منهــا )1( ترخيــص للشــركات المســاهمة العامــة 
ــغ عــدد تراخيــص أفــرع  ــة، بانخفــاض تقــدر نســبته 79 %، كمــا بل و)32( ترخيــص للشــركات المســاهمة المقفل
الشــركات المســاهمة لعــام 2020 )63( ترخيــص منهــا )12( ترخيــص لفــروع الشــركات المســاهمة العامــة و)51( 
ترخيــص لفــرع الشــركات المســاهمة المقفلــة، ويقابلهــا )19( فــرع للشــركات المســاهمة العامــة لعــام 2019 

ــي 48 %. ــام، بانخفــاض تقــدر نســبته بحوال ــرع للشــركات المســاهمة لنفــس الع و)102( ف

 تراخيص الشركات المساهمة الرئيسية والفروع الصادرة 
خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

التغير )%( عام 2019 عام 2020 بيان

-
)78(

1
32

-
7

شركات رئيسية
العامة
المقفلة

)79( 33 7 اإلجمالي

)37(
)50(

19
102

12
51

شركات الفروع
العامة
المقفلة

)48( 121 63 اإلجمالي

140

120

100

80

60

40

20

0

 عدد الشركات المساهمة )عامة ومقفلة( والتي صدرت لهم تراخيص 
خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

شركات رئيسيةشركات الفروع

2020 2019
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إحصائية الشركات المساهمة العامة و المقفلة التي قدمت بياناتها المالية 
المستحقة السنوية من تاريخ 1/ 1/ 2020 حتى 31/ 12/ 2020

عدد الشركات المقفلة التي قدمت بياناتها المالية المستحقة

عــدد الشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المنتهيــة فــي 31/ 12/ 2019 ) شــامل الشــهور الماليــة 
المتنوعة (

732

عــدد الشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المنتهيــة فــي 31/ 12/ 2018 ) شــامل الشــهور الماليــة 
المتنوعة (

509

عــدد الشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المنتهيــة فــي 31/ 12/ 2017 ) شــامل الشــهور الماليــة 
المتنوعة (

120

عــدد الشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المنتهيــة فــي 31/ 12/ 2016 ) شــامل الشــهور الماليــة 
المتنوعة (

80

عــدد الشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المنتهيــة فــي 31/ 12/ 2015 وماقبــل ) شــامل الشــهور 
الماليــة المتنوعــة (

325

68عدد الشركات المقفلة التي قدمت بياناتها المالية المستحقة لعام 2020 )شهور مالية متنوعة(

عــدد الشــركات العامــة التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة المســتحقة للســنة 31/ 12/ 2019 )شــامل الشــهور 
الماليــة المتنوعــة(

31

21عدد الشركات العامة التي قدمت بياناتها المالية المستحقة للسنة 31/ 12/ 2018

3عدد الشركات العامة التي قدمت بياناتها المالية المستحقة للسنة 31/ 12/ 2017 وماقبل

3عدد الشركات العامة التي قدمت بياناتها المالية المستحقة لعام 2020 )شهور مالية متنوعة(

77عدد الشركات  التي تم اصدار مذكرات زيادة وتخفيض



الجزء الخامس
الشؤون الفنية وتنمية 

التجارة
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أوال: المعادن الثمينة

كمية المصوغات الذهبية واألحجار ذات القيمة المدموغة خالل عام )2020(:
انخفضــت كميــة الذهــب المدموغــة خــالل عــام )2020( عــن عــام )2019( بنســبة قــدرت بحوالــي 45 % حيــث 

بلــغ وزنهــا )13,242.576( كجــم مقابــل )23,945.199( كجــم لعــام )2019(.

 أمــا بالنســبة لكميــات الفضــة فقــد ارتفعــت بشــكل واضــح خــالل عــام )2020( عــن عــام )2019( بنســبة بلغــت 
حوالــي 5 % حيــث بلــغ وزنهــا )1,587.933( كجــم مقابــل )1,506.521( كجــم.

 أمــا بالنســبة لكميــات األحجــار ذات القيمــة التــي تــم فحصهــا وتقييمهــا فقــد انخفضــت بنســبة تقــدر بحوالــي 
52 %، وكان عددهــا )892( قطعــة خــالل عــام )2020( مقابــل )1,873( قطعــة خــالل عــام )2019(، والجــداول 

التاليــة توضــح ذلــك تفصيــاًل:

 كميات الذهب التي تم دمغها حسب العيار خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

عيار )22( عيار )21( عيار )18( بالتين )950(
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كميات المصوغات واألحجار الثمينة ذات القيمة التي تم دمغها والرسوم 
المحصلة عليها لعام )2020( مقارنة بعام )2019(

نسبة 20202019الوحدهالبيان
التغير%

)45(13,242.57623,945.199كيلو جرامكميات الذهب التي تم دمغها 

)45(662,128.6501,197259.950د.كرسوم دمغ الذهب

1,587.9331,506.5215كيلو جرامكميات الفضة التي تم دمغها 

)41(4,908.9028,390.794د.كرسوم دمغ الفضة

)52(8921,873قطعةكميات األحجار التي تم فحصها 

139,320.2332,301.6155953د.كرسوم الفحص

)18(7,476.5759,162.699كيلو جرامكمية السبائك الذهبية والفضية

)27(322,803.220441,890.655د.كرسوم السبائك

كميات الذهب التي تم دمغها خالل عام )2020(
 )الكمية بالكيلو جرام(

المجموعالخارجي المحلي البيان 

1,040.2411,546.6422,586.883عيار )22(

6,256.7511,962.6848,219.435عيار )21(

164.6312,262.5162,427.147عيار )18(

9,0829,111-بالتين )950(

7,461.6525,780.92413,242.576االجمالي 
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ثانيا: إدارة العقـــار

إنجازات قسم التراخيص العقارية خالل عام 2020:

تاريخ 1 /1/ 2020 إلى 31/ 12/ 2020:

تغيير تجديدإصدار
عنوان

بدل 
إضافة نائب إلغاءاستبدالفاقد

الدفتر
تجديد 

إلغاء نائبنائب

11733845787308123

إحصائية بعدد التراخيص العقارية )مقيمي العقار( خالل عام 2020:

تاريخ 1/1/ 2020 إلى 31/ 12/ 2020:

إلغاءتجديدإصدارمقيمي العقار

4123شركات 

184أفراد

قسم الرقابة والمتابعة خالل عام 2020:

11تراخيص نشر إعالنات عقارية

28الشكاوي العقارية
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ثالثًا : مكتب مكافحة غسيل األموال

البرامج التدريبية:

1 - ورش عمل “داخلية”:

قامــت اإلدارة مــن خــالل قســم التوعيــة والتعــاون الخارجــي بتنظيــم وإقامــة ورش عمــل داخليــة للعامليــن بأقســام 
اإلدارة بغــرض شــرح االلتزامــات والمتطلبــات الــواردة فــي قانــون )106( لســنة 2013 والقــرارات ذات الصلــة، 

نــورد التفاصيــل بالجــدول أدنــاه.

البرامج التدريبية / ورش داخلية

المكانالمحتوى العلميتاريخ الورشةم
عدد 

الموظفين

ورشة عمل الضبطية القضائية23/ 1/ 12020
مركز حماية المستهلك - 

الصديق
10

3عن بعدالثقافة القانونية22 - 24 - 10/ 22020

32020 /10/ 28 - 27
الورشة التدريبية ال عداد دولة الكويت 

لعملية التقييم المتبادل
12عن بعد

42020 /12 /10
ورشة عمل العملة االفتراضية ومخاطر 

غسيل األموال
1عن بعد

2 - برنامج تدريبية خارجية:

البرامج التدريبية / خارجية

عدد المكانالمحتوى العلميتاريخ الورشة
الموظفين

2020 /30 /12 - 8

الداخليــة ومكافحــة االحتيــال  الرقابــة  دورة نظــم 
ــال  ــة مــن االحتي ــام والخــاص والوقاي ــال الع ــي الم ف

العالمــي 

إسطنبول- 
تركيا 

1
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النشرة اإلحصائية السنوية لعام 2020

المجموعتأمينمجوهراتصرافةعقارالبيان

35777720461استكمال طلبات تأسيس / تجديد1

220106126317عدد تعيين مراقبي االلتزام وتحديث بياناتهم 2

5381417021743تحديث بيانات مراقبي االلتزام3

4972827210عقد تقارير الرقابة الميدانية )التفتيش(4

2---2اإلحالة للنيابة / أمن دولة / وحدة التحريات5

6

اصدار التدابير 
االحترازية أو 

الجزاءات

أمر يتضمن االلتزام بإجراءات 
محدده

3463713918

1001

200177713إنذار كتابي

6810266أمر بتقديم تقارير

--34إيقاف نشاط

7إيقاف / رقم مدني أو أفراد

طلب إعتماد منع / إيقاف 
أرقام مدنية )أفراد(

72--

طلب إعتماد منع / إيقاف 
أنشطة

684-

رفع ايقاف أرقام مدنية / 
أفراد

3





الجزء السادس
المنظمات الدولية 
والتجارة الخارجية
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أوال: إدارة المنظمات العالمية
إنجازات إدارة المنظمات العالمية لعام 2020 :

إنجازات قسم تجارة الخدمات 2020.

إنجازات قسم تجارة السلع 2020.

إنجازات قسم المنظمات التجارية خالل عام 2020.

إنجازات قسم الملكية الفكرية خالل عام 2020.

المنظمات العالمية
متابعــة موضــوع المملكــة العربيــة الســعودية بشــأن اســتئناف نتيجــة تقريــر فريــق التحكيــم القانونــي بشــأن التدبيــر التــي 	 

اتخذتهــا ضــد دولــة قطــر فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة الفكريــة
تم اإلحاطة بتقرير اجتماع هيئة مراجعة السياسات التجارية	 
مناقشــات استكشــافية حــول النفــاذ إلــى األســواق: الخدمــات المتعلقــة بالزراعــة بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة لشــؤن 	 

الزراعــة والثــروة الســمكية
تم االطالع على محضر اجتماع لجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية	 
متابعة تقرير اجتماع مبادرة تيسير االستثمار من اجل التنمية في منظمة التجارة العالمية	 
تم االطالع على محضر اجتماع مجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية	 
متابعة تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن تأثير فايروس كورونا على رفع تكاليف التجارة	 
متابعة تقارير رصد التجارة في منظمة التجارة العالمية	 
التطورات المتعلقة بالدعم الفني في منظمة التجارة العالمية	 
متابعة تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن تأثير فايروس كورونا على رفع تكاليف التجارة الزراعية	 
متابعة تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن تقديرات التجارة العالمية في الربع من عام 2020	 
متابعة تقرير اجتماع مبادرة تيسير االستثمار من اجل التنمية في منظمة التجارة العالمية	 
طلب تقديم معلومات بشأن البراءات والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية	 
متابعة التقرير النصف سنوي للجنة مكافحة اإلغراق في منظمة التجارة العالمية	 
متابعــة تقريــر منظمــة التجــارة العالميــة بشــأن اآلفــاق الخاصــة بالنمــو التجــاري للخدمــات فــي الربــع الثانــي مــن عــام 	 

2020 فــي ظــل جائحــة كوفيــد – 19
ندوة الزراعة االفتراضية	 
تــم اختيــار المرشــحة النيجيريــة تفــوز بالجولــة النهائيــة مــن مشــاورات اختيــار المديــر العــام القــادم لمنظمــة التجــارة 	 

العالميــة، واعتــراض أمريكــي علــى عمليــة االختيــار ونتائجهــا وبــوادر أزمــة جديــدة داخــل منظمــة التجــارة العالميــة
اجتماع المجموعة التفاوضية للقواعد حول الدعم المقدم لمصائد األسماك	 
أنشطة الويب المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة والجوانب المتصلة في حقوق الملكية 	 
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الفكرية )TRIPS( في منظمة التجارة العالمية	 
ورشة العمل اإلقليمية االفتراضية بشأن الزراعة للدول العربية ودول الشرق األوسط	 
تقرير اجتماع مجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية	 
المراجعة الخاصة بتطبيق وتفعيل اتفاقية تراخيص االستيراد في منظمة التجارة العالمية	 
اصدار منظمة التجارة العالمية حول مالمح التجارة عن العام 2020	 
ورشة العمل االقليمية االفتراضية بشأن التجارة اإللكترونية للدول العربية ودول الشرق االوسط	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن االفاق الخاصة بالنمو التجاري للخدمات	 
مســودة توصيــات بشــأن مبــادرة المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة )MSMEs( فــي منظمــة التجــارة 	 

العالمية
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن تأثير القيود الناتجة عن فايروس كورونا على التجارة الدولية	 
 	TRIPS أنشطة مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بمجلس التجارة والجوانب المتصلة في حقوق الملكية الفكرية
اجتماع لجنة الميزانية والتمويل واالدارة في منظمة التجارة العالمية	 
تم االطالع على محضر اجتماع مجلس التجارة والجوانب المتصلة في حقوق الملكية الفكرية	 
تم االطالع على موقف مجموعة 77 والصين بشأن المؤتمر الوزاري الخامس عشر لألونكتاد	 
تقريــر مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بشــأن الوضــع الطبيعــي الجديــد بعــد أزمــة فايــروس كورونــا بالنســبة 	 

لــوكاالت االســتثمار 
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن تأثير فايروس كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 	 
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية حول االستثمار العالمي عن العام 2020	 
تم االطالع على محضر اجتماع مجلس التجارة والجوانب المتصلة في حقوق الملكية الفكرية	 
الجدول الزمني المقترح العتماد ورقة موقف مجموعة ال77 والصين لمؤتمر األونكتاد الخامس عشر	 
ورشة عمل إلكترونية حول مكاتب الملكية الفكرية بصفتها وكاالت ابتكارية	 
متابعة دراسة جديدة حول اإلصالح المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية	 
متابعة برامج وانشطة المساعدة الفنية المطلوبة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2021	 
التحديات االقتصادية ألزمة فايروس كورونا	 
اصدار بشأن التجارة اإللكترونية للجميع	 
تقرير االقتصاد الرقمي عن العام 2019	 
الجدول الزمني المقترح العتماد ورقة موقف مجموعة ال77 والصين للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لألونكتاد	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن اآلفاق الخاصة بالنمو التجاري للسلع	 
للصناعــات 	  الوطنيــة  والمنهجيــة  والتشــريع  اإلبداعــي  لالقتصــاد  المؤسســي  اإلطــار  حــول  األونكتــاد  اســتبيان 

اإلبداعية 
ــى الشــعب 	  ــالل اإلســرائيلي عل ــة لالحت ــوان التكاليــف االقتصادي ــة بعن ــر مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي تقري

ــود الفلســطيني قطــاع غــزة تحــت اإلغــالق والقي
طلــب اليابــان مــن دولــة الكويــت دعــم مرشــحهم لعضويــة الفريــق الدائــم للخبــراء للجنــة الدعــم واإلجــراءات التعويضيــة 	 

بمنظمــة التجــارة العالميــة
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تقرير اجتماع الدورة االربعون للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة في الوايبو	 
طلــب روســيا مــن دولــة الكويــت االنضمــام الــى البيــان حــول صفقــة األوروبيــة الخضــراء آليــة تعديــل الكربــون الحــدودي 	 

لــدى االتحــاد األوروبــي
منصب شاغر في منظمة التجارة العلمية	 
اجتماع مجموعة العمل المعنية بالتجارة ونقل التكنولوجيا في منظمة التجارة العالمية	 
موقف منظمة التجارة العالمية من عملية اختيار المدير العام	 
مناصب شاغرة في منظمة التجارة العالمية	 
ــة والصحــة 	  ــة الفكري ــم أســماء المشــاركين فــي االجتمــاع االفتراضــي شــبه اإلقليمــي حــول الملكي تذكيــر بشــأن تقدي

العامــة
دعوة للمشاركة في االجتماع االفتراضي شبه اإلقليمي حول نظام مدريد للتسجيل الدولي للعالمات	 
مناقشات الية تعديل الكربون الحدودي لالتحاد األوروبي في االجتماع االفتراضي	 
التقرير السنوي للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020م	 
اخطار تدابير الصحة والصحة النباتية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية	 
طلــب دعــم دولــة الكويــت لحزمــة التوصيــات المتعلقــة الخاصــة بالمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 	 

)MSMEs(
برنامج عمل االجتماع االفتراضي شبه اإلقليمي حول الملكية الفكرية والصحة العامة لبعض الدول العربية	 
طلب دعم مقترح سنغافورة لقرار المجلس العام بشأن برنامج الغذاء العالمي	 
تقرير االجتماع التفاوضي لمبادرة التجارة اإللكترونية في منظمة التجارة العالمية	 
مساهمة دولة الكويت في المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن العام 2021	 
اخطارات لجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية	 
ادخال التغييرات على النظام المنسق 2020	 
التقرير السنوي للجنة الميزانية والتمويل واإلدارة في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020	 
تقرير المجلس االفتراضي لمجلس التجارة في الخدمات	 
التقرير السنوي للجنة العوائق الفنية امام التجارة في منظمة التجارة العالمية عام 2020	 
التقرير السنوي للجنة قواعد المنشأ عن العام 2020	 
المذكرات الخاصة بالدعم المقدم لمصائد األسماك	 
االجتماع االفتراضي للمجموعة التفاوضية للقواعد حول الدعم المقدم لمصائد األسماك	 
اجتماع مجموعة عمل منظمة الجمارك العالمية بشأن اتفاقية تيسير التجارة منظمة التجارة العالمية	 
تقرير اجتماع الدورة الثامنة للجنة المعنية بمعايير الوايبو	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن رصد التجارة لدول مجموعة العشرين في ضوء انتشار جائحة كوفيد – 19	 
تقرير اجتماع ممثلي دول مجلس التعاون مع وفود االتحاد األوروبي بشأن مبادرة التجارة والصحة 	 
التقرير السنوي لهيئة تسوية النزاعات عن العامين 2019 - 2020	 
منصب شاغر في منظمة التجارة العالمية	 
تقييم عملية فتح المكاتب الخارجية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية	 
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منظمة التجارة العالمية تطلق المكتبة اإللكترونية لجداول السلع	 
انخفاض حجم تجارة البضائع العالمية في الربع الثاني من عام 2020	 
منصة جداول االعمال اإللكتروني الجتماعات لجنة العوائق الفنية أمام التجارة	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير تسريع الوصول الى السلع والخدمات الضرورية لفايروس كورونا	 
تقرير سلسلة االجتماعات الحادية والستون لجمعيات الدول األعضاء في الويبو	 
طلــب الويبــو عقــد اجتمــاع افتراضــي لمناقشــة برنامــج عمــل التعــاون الفنــي بيــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 	 

ودولــة الكويــت عــن العــام 2021
 	HS2017-HS2007-HS2012 جداول التنازالت للنظام الجمركي المنسق
اخطار مكافحة اإلغراق المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمادة 16.4 من اتفاقية مكافحة اإلغراق	 
االخطار المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي للجنة العوائق الفنية أمام التجارة في منظمة التجارة العالمية	 
ــات فــي منظمــة 	  ــة والضمان ــة للجــان مكافحــة اإلغــراق والدعــم واإلجــراءات التعويضي االعــداد لالجتماعــات القادم

ــة التجــارة العالمي
ــدول العربيــة مــع 	  ــة الثانيــة مــن برنامــج مبــادرة المســاعدة مــن أجــل التجــارة لل ــة مــن تقريــر المرحل النســخة المعدل

ــا المســتجد ــروس كورون ــة لجائحــة فاي ــار الممكن ــار اآلث األخــذ باالعتب
الخطة السنوية للشراء للسنة المالية 2020/ 2021	 
المقاسات المخزنية السنوية لتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2020/ 2021	 
ورشة عمل التجارة والصحة العامة	 
استبيان الويبو بشأن حماية العالمات التجارية الوطنية	 
الحلقة الدراسية اإللكترونية بشأن سياسة المنافسة والتجارة والتنمية	 
تقريــر اجتمــاع المجموعــة المعنيــة بمبــادرة التجــارة اإللكترونيــة فــي منظمــة التجــارة العالميــة خــالل ال فتــرة 11 - 14 	 

فبراير
تعزيز الروابط بين الويبو والمكاتب الوطنية للملكية الفكرية التابعة للدول األعضاء	 
متابعــة فــرض رســوم إغــراق نهائيــة ضــد واردات دول مجلــس التعــاون مــن منتجــي )بــالط الســيراميك والبورســالن( 	 

ذات منشــأ أو المصــدرة مــن الصيــن والهنــد، ومنتــج ســمنت مانــي بكافــة أنواعــه ذات منشــأ الجمهوريــة اإلســالمية 
اإليرانيــة

إفادة عن دور اإلدارة مكافحة اإلغراق	 
متابعة تطورات موضوع بدء السلطات الهندية التحقيق في مكافحة اإلغراق ضد صادرات الكويتية	 
متابعة شكوى جمهورية الهند ضد صادرات الكويت	 
متابعــة تأجيــل الــوزاري الثانــي عشــر لمنظمــة التجــارة العالميــة والــذي مقــرر عقــدة خــالل الفتــرة مــن مــن11-8/ يونيــو 	 

-2020 جمهورية كازخســتان
مقترح بشأن الوقف المؤقت الخاص بالتجارة اإللكترونية	 
متابعــة بــدء تحقيــق وقايــة ضــد واردات جمهوريــة مصــر العربيــة مــن منتجــات االلمنيــوم ضــد كافــة دول العالــم باســتثناء 	 

الــدول الناميــة أقــل مــن 3 % مــن اجمالــي الــواردات 
متابعة المصادقة على البروتوكول المعدل التفاقية الجوانب التجارية التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية	 
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افــادة بشــأن فريــق التحكيــم القانونــي بشــأن التدابيــر التــي اتخذهــا المملكــة العربيــة الســعودية ضــد قطــر فيمــا يتعلــق 	 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة

ورشة العمل التدريبية االفتراضية حول النظام المنسق	 
االخطــار المقــدم مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي للجنــة العوائــق الفنيــة أمــام التجــارة فــي منظمــة التجــارة 	 

العالميــة
المذكرات المرجعية الخاصة باتفاقية الزراعة	 
 	b12 االخطار المقدم من مجلس التعاون الخليجي وفقا للمادة من اتفاقية الضمانات
قاعدة البيانات المتكاملة IDB بيانات الواردات والتعريفات لدولة الكويت 	 
مقترح الهند وجنوب أفريقيا بشأن الوقف المؤقت الخاص بالتجارة اإللكترونية	 
مقترح بشأن الوقف المؤقت الخاص بالتجارة اإللكترونية 	 
مناصب شاغرة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية	 
حالة تقديم اخطارات قاعدة البيانات المتكاملة	 
متابعة االخطارات الدورية المترتبة على دولة الكويت في منظمة التجارة العالمية حتى تاريخ 30 يونيو 2020	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن دور التجارة اإللكترونية في ضوء االنتشار السريع لفايروس كرونا 	 
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن دور التجارة اإللكترونية	 
متابعــة وافــادة الــى الســيد وكيــل الــوزارة لقائمــة النهائيــة للمرشــحين لمنصــب المديــر العــام القــادم لمنظمــة التجــارة 	 

العالميــة
الدعوة للمشاركة في ورشة العمل االفتراضية حول األمن الغذائي والتجارة الدولية في ظل جائحة كورونا	 
الدورات التدريبية اإللكترونية E-Learning في منظمة التجارة العالمية	 
الدعوة للمشاركة في ورشة العمل االفتراضية حول األمن الغذائي والتجارة الدولية في ظل جائحة كورونا	 
متابعــة رأي األمانــة العامــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي حــول مقتــرح الهنــد الخــاص بالمعاملة الخاصــة والتفضيلية 	 

للــدول األقــل نمواً
استيراد لحوم االبقار واستعادة وضع كولومبيا كمنطقة خالية من الحمى القالعية مع التطعيم	 
اصدار مركز التجارة الدولي بشأن تنافسيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة	 
التقييــم الســنوي لمــدى اســتفادة الجهــات الحكوميــة مــن األنشــطة والبرامــج المقدمــة مــن قبــل المنظمــات المتخصصة 	 

لعام 2019
تأجيل المؤتمر الوزاري الخامس عشر لالونكتاد	 
إفادة عن دور اإلدارة في مكافحة اإلغراق	 
مذكرة عن المصادقة على البروتوكول المعدل التفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية	 
ــق 	  ــا يتعل ــة قطــر فيم ــة الســعودية ضــد دول ــة العربي ــا المملك ــي اتخذته ــر الت ــي بشــأن التدابي ــم القانون ــر التحكي تقري

بحقــوق الملكيــة الفكريــة
اخطار مكافحة اإلغراق المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للمادة 16.4 من اتفاقية مكافحة اإلغراق	 
تقرير االجتماع االفتراضي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على مستوى السفراء	 
طلب بيانات بشأن بيانات عمل المكاتب الوطنية للملكية الفكرية	 
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 	WIPO PROOF إطالق الخدمة الجديدة للوايبو
تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن تأثير فايروس كورونا على األعمال التجارية الصغيرة	 
الدورات التدريبية اإللكترونية E-Learning في منظمة التجارة العالمية	 
إخطارات دولة الكويت المقدمة للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية	 
التقريــر الصــادر مــن مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة حــول األثــر المحتمــل لوبــاء فايــروس كورونــا علــى 	 

االســتثمار األجنبــي المباشــر وسالســل القيمــة العالميــة
تقريــر االجتمــاع االفتراضــي لمركــز التجــارة الدولــي حــول دعــم المشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة 	 

خــالل أزمــة فايــروس كرونــا
تقرير االجتماع االفتراضي لمجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية	 
تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن السعي للتغلب على تحدي أزمة كورونا	 
تقريــر مؤتمــر االمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بشــأن رصــد سياســات االســتثمار فــي ضــوء االنتشــار الســريع لفايــروس 	 

كورونا
تحديد الموعد الجديد المقترح من قبل بربادوس للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لالونكتاد	 
طلب تقديم االخطارات للجنة الدعم واإلجراءات التعويضية	 
نظام تقديم اخطارات العوائق الفنية أمام التجارة	 
وضع تحويل جداول النظام الجمركي المنسق	 
مسودة النص الموحد الخاص بمشاورات	 
تقريــر االجتمــاع غيــر الرســمي للجنــة التحضيريــة للمؤتمــر الــوزاري الخامــس عشــر لمؤتمــر األمــم المتحــدة والتنميــة 	 

) األونكتــاد (
التقارير السنوية عن العام 2020 للجان ومجاميع العمل التابعة لمجلس التجارة في الخدمات	 
اخطارات العوائق الفنية امام التجارة الفنية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية	 
التقرير السنوي للجنة الزراعة في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020م	 
تقرير اجتماع مبادرة تيسير االستثمار من اجل التنمية	 
االســتبيان الخــاص بتصاميــم واجهــات المســتخدم المصــورة وااليقونــات والمحــارف وحمايــة العالمــات الوطنيــة 	 

ــة  ــون العالمــات التجاري ــة بقان ــة الدائمــة المعني ــن للجن ــة واألربعي ــدورة الثالث ــاع ل ــر اجتم ــدول األعضــاء وتقري فــي ال
والتصاميــم الصناعيــة والمؤشــرات الجغرافيــة الويبــو

التقرير السنوي لمجلس التجارة في الخدمات في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020	 
التقرير السنوي لمجلس التجارة في السلع في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020	 
انتعاش جزئي في حجم تجارة البضائع العالمية في الربع الثالث من عام 2020	 
التقريــر الســنوي للمجموعــة الغيــر رســمية المعنيــة بالمؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة )MSMEs( عــن العــام 	 

2020
التقرير السنوي للجنة التجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020	 
التقرير السنوي لمجموعة العمل المعنية بالتجارة ونقل التكنولوجيا في منظمة التجارة العالمية عن العام 2020	 
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طلــب تقديــم التقريــر نصــف الســنوي للجنــة مكافحــة اإلغــراق فــي منظمــة التجــارة العالميــة عــن الفتــرة 1 يوليــو - 31 	 
ديسمبر2020

ــة )TRIPS( فــي منظمــة التجــارة 	  ــة الفكري ــة فــي حقــوق الملكي ــر الســنوي لمجلــس التجــارة والجوانــب المتصل التقري
ــة عــن العــام 2020 العالمي

دعوة للمشاركة في الدورة التثقيفية االفتراضية حول التجارة لمنظمة التجارة العالمية	 
متابعــة وافــادة للســيد وكيــل الــوزارة لمناقشــات الخاصــة بموعــد ومــكان المؤتمــر الــوزاري الثانــي عشــر لمنظمــة 	 

التجــارة العالميــة فــي إطــار المجلــس العــام بالمنظمــة
 متابعــة وافــادة للســيد وكيــل الــوزارة لتأجيــل مؤتمــر الــوزاري الخامــس عشــر لالونكتــاد نظــرا للظــروف العالميــة 	 

لجائحــه كورونــا
متابعة مع مكتب السيد وكيل الوزارة لمنصب رفيع المستوى شاغر في االونكتاد	 
مساهمه دوله الكويت في منظمة التجارة العالمية عن العام 2021	 
المناقشــات الخاصــة بمبــادرة التجــارة والصحــة “كوفيــد 19 ومــا بعــد فتــرة الجائحــة” فــي إطــار المجلــس العــام 	 

بمنظمــة التجــارة العالميــة
اخطارات لجنة العوائق الفنية أمام التجارة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية	 
اخطار من الجانب األوروبي حول منتج بريطاني دخل الى دولة الكويت	 
المصادقة على البروتوكول المعدل التفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية	 
اخطارات دولة الكويت المقدمة للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية	 
الكتيب الخاص ببرامج التعليم والتدريب لألكاديمية التابعة للويبو عن العام 2020	 
منصب شاغر في منظمة التجارة العالمية	 
متابعــة وافــادة مــع مكتــب الســيد وكيــل الــوزارة لتأجيــل اجتمــاع المجلــس العــام الخــاص باعتمــاد قــرار المديــر العــام 	 

الجديــد لمنظمــة التجــارة حتــى اشــعار اخــر
استبيان الويبو بشأن تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب	 
الصفقة األوروبية الخضراء الية حدود الكربون لدى االتحاد األوروبي	 
موقف الدول من تقديم االخطارات لمجموعة عمل الشركات التجارية الحكومية	 
تقرير اجتماع لجنة تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية	 
استفسارات الويبو حول أنشطة التعاون الفني المقترح تنظيمها خالل عام 2021 مع دولة الكويت	 
المصادقة على البروتوكول المعدل التفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية	 
متابعة ومخاطبة جهات الدولة لتوصيات االجتماع )54( للجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون	 
طلب دعم مقترح سنغافورة بشأن برنامج الغذاء العالمي	 
تمديد موعد التسجيل لورشة العمل اإلقليمية االفتراضية بشأن الزراعة للدول العربية ودول الشرق األوسط	 
استبيان حول طلب تقييم المكتب اإلقليمي للدول العربية	 
تقريــر مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة بشــأن االســتثمار األجنبــي المباشــر عــن النصــف األول مــن عــام2020 	 

فــي ظــل أزمــة كوفيــد- 19
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تقريــر البنــد المتعلــق باألعــالف الحــالل لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي خــالل اجتمــاع لجنــة العوائــق الفنيــة أمــام 	 
التجــارة فــي منظمــة التجــارة العالميــة

أعضاء مجموعة التسعين بمنظمة التجارة العالمية ومقترحاتهم المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية	 
اخطارات دولة الكويت المقدمة للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية	 
اخطارات لجنة العوائق الفنية امام التجارة المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية	 
مسودة قرارات اإلعفاءات الخاصة بجداول التنازالت للنظام الجمركي المنسق	 
دعــوة للمشــاركة فــي االجتمــاع االفتراضــي شــبه اإلقليمــي حــول الملكيــة الفكريــة والصحــة العامــة لبعــض الــدول 	 

ــة العربي
اخطار تدابير الصحة والصحة النباتية المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لمنظمة التجارة العالمية	 
عمل منظمة الجمارك العالمية استجابة لتفشي فايروس كوفيد- 19	 
بيان بشأن التجارة واالستدامة البيئية	 
تقرير اجتماع الدورة الخامسة والعشرون للجنة المعنية بالتنمية والملكية في الوايبو	 
قائمــة األشــخاص المقبوليــن للمشــاركة فــي الــدورة التدريبيــة االفتراضيــة اإلقليميــة بشــأن السياســات التجــارة للــدول 	 

العربيــة والشــرق األوســط
النماذج الجديدة لبعض االخطارات بموجب اتفاقية الضمانات في منظمة التجارة العالمية	 

ثانيًا: العالمات التجارية وبراءة االختراع
هنــاك وســائل عديــدة لتمييــز ســلعة مــا عــن ســلعة أخــرى بمجــرد الشــكل، ومــن هــذه الوســائل العالمــات 
التجاريــة، والتــي تقــوم بمتابعــة تبســيط اجــراءات تســجيل وتوثيــق العالمــات التجاريــة وبــراءة االختــراع والرســوم 

والنمــاذج الصناعيــة بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة.

ولقــد بلــغ اجمالــي عــدد العالمــات التجاريــة 29,456 معاملــة خــالل عــام 2020، ويالحــظ حــدوث انخفــاض قــدر 
بحوالــي 42 % مقارنــة بالعــام الماضــي، وكان نصيــب ايــداع عالمــة تجاريــة األكثــر بعــدد 18,582 معاملــة بانخفــاض 
قــدر بحوالــي 45 % مقارنــة بالعــام الماضــي، ويأتــي بعدهــا نشــر التأشــيرات وبلغــت 4,782 معاملــة بانخفــاض قــدر 
بحوالــي 30 % بالمقارنــة بالعــام الماضــي، امــا عــن تجديــد عالمــة تجاريــة فقــد بلــغ 3,100 معاملــة، بانخفــاض قــدر 

بحوالــي 24 % مقارنــة بالعــام الماضــي.
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إنجازات قسم العالمات التجارية خالل عام 2020

معامالت إدارة العالمات التجارية لعام 2020 

نوع المعاملة
الرسوم )د. ك(عدد المعامالت

20202019
نسبة التغير 

)%(
20202019

نسبة التغير 
)%(

68-451,376,3054,267,845-18,58233,990ايداع عالمة تجارية

25-24834,7301,107,732-3,1004,098تجديد العالمات التجارية

57-4765,805152,380-2,8265,351التأشيرات

64-657,36020,270-78226معارضة على تسجيل عالمة تجارية

28-30181,580252,725-4,7826,852نشر التأشيرات

56-732,8006,370-2074سجل الوكالء

74-782,6359,960-59264المستخرجات

97-9740513,525-9301التظلمات

58-422,471,6205,830,807-29,45651,156اإلجمالي
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ثالثًا: إدارة العالقات الدولية
أهم إنجازات مراقبة العالقات الدولية خالل عام 2020: 

االجتمــاع األول للجنــة الكويتيــة – االندونيســية المشــتركة للتعــاون التجــاري المنعقــد فــي يــوم األربعــاء الموافــق 
25 نوفمبــر لســنة 2020م عــن طريــق االتصــال المرئــي والمســموع.

رابعا: شؤون الخليج والوطن العربي
 مــن األهــداف الرئيســية للتجــارة الخارجيــة هــو تنويــع الدخــل القومــي لدولــة الكويــت والعمــل علــى زيــادة الصــادرات 
الكويتيــة المنشــأ وتطويــر تجــارة إعــادة التصديــر، وال يتأتــى ذلــك إال عــن طريــق فتــح األســواق الجديــدة لهــا وتنميــة 
األســواق التقليديــة الســابقة ســواء العربيــة أو األجنبيــة، لذلــك اهتمــت الــوزارة بــكل مــا يدعــم هــذا االتجــاه وتفعيلــه فــي 

مجــال شــؤون المعــارض والترويــج التجــاري بالداخــل والخــارج. 

أواًل: إنجازات مراقبة الوطن العربي خالل عام 2020:
-  تــم عقــد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي الــدورة )105( خــالل الفتــرة مــن 6-2 فبرايــر 2020 فــي   1

األمانــة العامــة فــي جامعــة الــدول العربيــة )القاهــرة (.
-  عقــد اجتمــاع لجنــة التنفيــذ والمتابعــة )94( بتاريــخ 23/ 8/ 2020 عبــر خاصيــة الفيديــو كونفرنــس –   2

الماليــة  وزارة 
-  عقــد االجتمــاع الثالــث للجنــة الفنيــة الدائمــة لقواعــد المنشــا العربيــة بتاريــخ 30 /11 - 1/ 12/ 2020   3

ــة. ــوزارة المالي ــس( ب ــو كونفرن ــي )فيدي ــة االتصــال المرئ ــر خاصي عب
-  عقــد االجتمــاع )50( للجنــة التنفيذيــة والمتابعــة بتاريــخ 8 - 9/ 12/ 2020 عبــر تقنيــة فيديــو كونفرنــس   4

فــي وزارة الماليــة.

ثانيًا: إنجازات مراقبة شئون الخليج خالل عام 2020:
تم عقد اجتماع لجنة التعاون التجاري )59( في سبتمبر2020.  -  1

ــة  ــة االمــارات العربي ــة الكويــت ودول ــا المشــتركة بيــن دول ــة العلي -  تــم عقــد اجتمــاع الــدورة الرابعــة للجن  2
.2020 نوفمبــر   2 المتحــدة 

ــة األخــرى بتاريــخ ــة التجــارة الحــرة مــع الــدول والتكتــالت االقتصادي -  تــم عقــد اللقــاء النقاشــي التفاقي  3 
.2020/ 11/ 22

-  تــم عقــد اجتمــاع اللقــاء التشــاوري بيــن أصحــاب المعالــي وزراء التجــارة بــدول المجلس ورؤســاء اتحادات   4
وغــرف دول المجلــس بتاريــخ 4 /11/ 2020.

-  تم عقد اللقاء الخاص بمناقشة موضوع التجارة البينية بين دول المجلس بتاريخ 13/ 12/ 2020.  5
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-  تــم عقــد اللقــاء الثانــي لمناقشــة موضــوع اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع الــدول والمجموعــات/ التكتــالت   6
االقتصاديــة األخــرى بتاريــخ 22/ 12/ 2020.

-  تــم عقــد اجتمــاع الــدورة الخامســة للجنــة العليــا المشــتركة بيــن دولــة الكويــت ودولــة قطــر فــي نوفمبــر   7
 .2020

خامسـا: المعــــــارض
انجازات قسم المعارض: 

تعتبــر المعــارض نافــذة البائــع والمنتــج لبضاعتــه وإنتاجــه لــدى المســتهلك أيــاً كان موقعــه داخــل أو خــارج البــالد. 
وقــد نشــطت الــوزارة فــي هــذا المجــال فوافقــت علــى إقامــة )36( معرضــا خــالل عــام )2020(. كانــت جميــع 
المعــارض عبــارة عــن معــارض داخــل الكويــت فقــط، توزعــت مــا بيــن المعــارض الخاصــة )20( معرضــا والمعــارض 

التــي أقيمــت فــي أرض المعــارض بمشــرف )16( معرضــا. 
ولمزيد من التفاصيل انظر الجداول التالية:

أعداد المعارض الداخلية والخارجية خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019

نسبة التغير %20202019البيان

_3_  المعارض الخارجية

)63(2054 المعارض الخاصة 

)69(1651 معارض أرض المعارض بمشرف

)67(36108االجمالي

معارض أرض المعارض 
بمشرف

المعارض الخارجية المعارض الخاصة
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المعارض الخارجية التي شاركت فيها دولة الكويت  خالل عام )2020(

إسم المعرض
الدولة المضيفةفترة إقامة المعرض

إلىمن

ال يوجد

تطور أعداد المعارض المحلية والخارجية خالل الفترة من )2016 - 2020(  

المعارض الخارجية المعارض المحليةالبيان

20161264

20171431

20181214

20191053

202036_

سادسًا: قسم تنمية الصادرات
بلغــت جملــة صــادرات الكويــت إلــى دول العالــم خــالل عــام )2020( مــن المنتجــات كويتيــة المنشــأ حوالــي )146( 
مليــون د.ك، بلــغ نصيــب الــدول العربيــة 32 %، امــا الــدول األجنبيــة فلقــد بلغــت نســبتها حوالــي 18 % مــن 
إجمالــي الصــادرات، امــا دول الخليــج فقــد بلغــت نســبتها حوالــي 50 % مــن اجمالــي الصــادرات، هــذا ويالحــظ 

حــدوث انخفــاض لصــادرات هــذا العــام بنســبة تقــدر بحوالــي 21 % مقارنــة بالعــام الماضــي.

أواًل: الدول العربية:
بلغــت قيمــة المنتجــات كويتيــة المنشــأ التــي تــم تصديرهــا خــالل عــام )2020( إلــى هــذه الــدول حوالــي )46( مليــون 
د.ك، تركــزت هــذه الصــادرات إلــى العــراق بنســبة تقــدر بحوالــي 39 % مــن إجمالــي الصــادرات إلــى الــدول العربيــة، 
تليهــا االردن بنســبة تقــدر بحوالــي 24 %، تأتــي بعدهمــا مصــر بنســبة تقــدر حوالــى 14 %، والباقــي مــن المنتجــات 
تــم تصديرهــا إلــى اليمــن، ســوريا، لبنــان، المغــرب، تونــس، ليبيــا، الســودان، الجزائــر، فلســطين، الصومــال، و جيبوتــي، 

هــذا ويالحــظ حــدوث انخفــاض لصــادرات هــذا العــام بنســبة تقــدر بحوالــي 27 % مقارنــة بالعــام الماضــي. 

ثانيًا: دول العالم األخرى:
بلغــت قيمــة المنتجــات كويتيــة المنشــأ التــي تــم تصديرهــا خــالل عــام )2020( إلــى هــذه الــدول حوالــي )26( 
مليــون د.ك، مــا يقــدر بحوالــي 29 % مــن هــذه الصــادرات كان مــن نصيــب تركيــا، وتأتــي بعدهــا بلجيــكا 
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بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت حوالــي 18 % مــن إجمالــي الصــادرات للــدول األجنبيــة، وبقيــة النســب تركــزت 
فــي فرنســا، لوكســمبورغ، أســبانيا، ايطاليــا ودول أخــرى، هــذا ويالحــظ حــدوث انخفــاض لصــادرات هــذا العــام 

قــدرت نســبته بحوالــي 45 % عــن العــام الماضــي. 

ثالثًا: دول الخليج العربي:
بلغــت قيمــة المنتجــات الكويتيــة المنشــأ التــي تــم تصديرهــا خــالل عــام )2020( إلــى هــذه الــدول حوالــي 
)73( مليــون د.ك، مــا يقــدر بحوالــي 38 % مــن هــذه الصــادرات كان مــن نصيــب قطــر، وتأتــي بعدهــا االمــارات 
بالمرتبــة الثانيــة بنســبة قــدرت حوالــي 30 % مــن إجمالــي الصــادرات لــدول الخليــج، وبقيــة النســب توزعــت 
علــى المملكــة العربيــة الســعودية، البحريــن، وعمــان، هــذا ويالحــظ حــدوث ارتفــاع لصــادرات هــذا العــام قــدرت 

نســبته بحوالــي 1 % عــن العــام الماضــي.

الصادرات الكويتية المنشأ لدول العالم خالل عام 2020  مقارنة بعام 2019

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

20202019
نسبة التغير 

)%(
20202019

نسبة التغير 
)%(

27-3046,06463,161-2,6493,803الدول العربية

45-1425,98347,375-9161,066بقية دول العالم

1573,45472,6021-8,4349,964دول مجلس التعاون الخليجي

21-19183,138-11,99914,832اإلجمالي

التوزيع )%( لصادرات دولة الكويت لدول العالم خالل عام 2020

دول أخرى

الدول العربية

دول مجلس التعاون 
الخليجي
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الصادرات الكويتية المنشأ خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019 للدول 
العربية )ال تشمل صادرات النفط والمنتجات البترولية( 

)القيمة ألقرب ألف د.ك(

البيان
القيمة االجماليةعدد الشهاداتاالشهر

عام 2019عام 2020عام 2019عام 2020الدول

1862746,29210,485مصر 1

1431832,6522,479اليمن2

2815214123سوريا3

2143302,5515,377لبنان4

46737591,698المغرب5

1111441,1331,761تونس6

1,4011,87511,06613,210االردن7

1616245303ليبيا8

39972317,87922,791العراق9

2943663668السودان10

62962,5134,098الجزائر11

28_1_موريتانيا12

113071140فلسطين13

-12-1الصومال 14

-14-2جيبوتي15

2,6493,80346,06463,161االجمالي



69|  التقرير السنوي لعام 2020  |    

خالل عام 2020
صادرات الكويتية المنشأ للدول العربية 

قيمة ال
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الصادرات الكويتية المنشأ خالل عام 2020 لبقية دول العالم
  )ال تشمل صادرات النفط والمنتجات البترولية( 

 القيمـــة االجمالية عدد الشهادات 2020الدولة
ألقرب ألف )د.ك(

2507,479تركيا

511,406إيطاليا

871,709أسبانيا

594,727بلجيكا

15256البرتغال

638بريطانيا

420ألمانيا

14149اليونان

963,084فرنسا

7306هولندا

9223قبرص

14268سلوفينيا

112استراليا

9320غينيا

327السويد

211باكستان

9147بلغاريا

23473بولندا

7123سيريالنكا

38بنغالدش

14154أمريكا

19457الهند

867ليبيريا

430ليتوانيا

213أثيوبيا
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 القيمـــة االجمالية عدد الشهادات 2020الدولة
ألقرب ألف )د.ك(

374نيجيريا

61,123هونغ هونغ

211بنيين

255سنغافورة

9161أوكرانيا

1682,985لوكسمبورغ

439كندا

110كولومبيا

16بيرو

16شيلي

13كوريا

13موزنبيق

*1المالديف 

91625,983اإلجمالي

الصادرات الكويتية المنشأ خالل عام 2020 مقارنة بعام 2019 لدول الخليج العربي
  )ال تشمل صادرات النفط والمنتجات البترولية( 

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

2020201920202019

3,8643,69515,88713,974السعودية

1,6622,85827,78127,947قطر

1,5902,10821,98926,529اإلمارات

4855903,2062,197سلطنة عمان

8337134,5911,955البحرين

8,4349,96473,45472,602اإلجمالي 





الجزء السابع
الشؤون المالية واإلدارية
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أواًل : الشؤون المالية
تم توقيع عدد )32( عقد لدعم تطوير قطاعات الوزارة للعام المالي 2020 - 2021م.	 

اول جهــة مــن جهــات الدولــة أدخلــت الحســاب الختامــي خــالل أيــام الراحــة بســبب جائحــة فيــروس كورونــا 	 
المســتجد.

ميكنة العهد الشخصية المؤقتة لتسوية العهد الشخصية للسادة الوكالء.	 

اســتخدام 	  لتالفــي  اآلليــة  النظــم  خــالل  مــن  المعامــالت  واجــراء  اإللكترونــي  الربــط  اعمــال  ميكنــة 
الدفاتراليدويــة.

ميكنــة اجــراء خصومــات ابــام االنقطــاع عــن العمــل والتأخيــرا لموظفــي الــوزارة مــن نظــام يــدوي الــى نظــام 	 
آلــي مــن خــالل برنامــج النظــام المتكاملــة.

ثانيًا: الشؤون اإلدارية
ــر هــذا البرنامــج 	  ــوزارة عب ــع موظفــي ال ــي إلرســال كشــوف الحضــور واالنصــراف لجمي  إعــداد برنامــج آل

ــا. ــأول حرصــا لعــدم ضياعه ــا أوال ب ــة إلدخاله ــى إدارة اإلداري لضمــان ســرعة وصــول هــذه الكشــوف ال

 فتــح صالحيــة إدخــال اإلجــازات االســتئذانات لجميــع موظفــي الــوزارة فــي النظــام اآللــي للنظــم المتكاملــة 	 
ووقــف إدخــال تلــك االجــازات واالســتئذانات يدويــا لضمــان ســرعة وصولهــا مــن المراكــز واإلدارات الخارجيــة.

 اســتكمال هيــكل الــوزارة بالوظائــف االشــرافية بتســكين عــدد )110( وظيفــة اشــرافية خــالل الســنة الماليــة 	 
2021-2020 موزعــة كاالتــي )نــدب 35 وظيفــة اشــرافية( جديــدة- تســمية ونــدب عــدد )75 وظيفــة 

اشــرافية(.

 فتــح صالحيــات لجميــع موظفــي الــوزارة لالطــالع علــى كافــة أيــام الغيــاب والتأخيــرات الخاصــة بهــم بــدون 	 
الرجــوع الــى إدارة الشــئون اإلداريــة.

 تم تعيين عدد )205 موظف كويتي( لدى قطاعات الوزارة لتنفيذ اختصاصاتها.	 

 إحالل عدد )10( من الموظفين الغير كويتيين.	 
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ثالثا : إدارة الخدمات العامة
 تــم ترميــم وافتتــاح مركــز الشــويخ التابــع لقطــاع الرقابــة وحمايــة المســتهلك حيــث إن المركــز قــد تعــرض 	 

لحريــق تســبب بإتــالف المركــز بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــك التكييــف والكهربــاء واألعمــال الصحيــة وقــد تــم 
االنتهــاء مــن ترميمــه بشــكل نهائــي وتــم إعــادة تأثيثــه وتــم تســليمه لقطــاع لرقابــة التجاريــة.

 تــم توزيــع عــدد )500( موقــف لموظفــي الــوزارة فــي المواقــف الشــرقية التابعــة لمجمــع الــوزارات حيــث 	 
انــه وللمــره األولــى فــي تاريــخ الــوزارة ان يكــون لــدى جميــع الموظفيــن العامليــن فــي مقــر الــوزارة مواقــف 

خاصــة بهــم.

 تأميــن الكمامــات لجميــع موظفــي الــوزارة حيــث تقــوم الــوزارة بتزويــد جميــع موظفيهــا بالكمامــات بصفــة 	 
مســتمرة باإلضافــة الــي اعمــال التعقيــم للمبانــي التابعــة للــوزارة.

 تــم نقــل إدارة العقــار مــن منطقــة الشــهداء الــى مجمــع الــوزارات وتــم تجهيــز مقــرات لعــدد 3 إدارات فــي 	 
مبنــى الــوزارة الرئيســي وهــي )إدارة العالمــات التجاريــة وبــراءة االختــراع- إدارة مكافحــة عمليــات غســيل 
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب- اداراة اللجنــة الفنيــة التابعــة لجهــاز متابعــة حركــة األســعار( وتــم االنتهــاء مــن 
االعمــل االنشــائية واعمــال األثــاث وبإنتظــار قطــاع نظــم المعلومــات مــن تجهيــز البنيــة التحتيــة لألنظمــة 

حتــى يتــم نقــل اإلدارات وذلــك ترشــيدا لإلنفــاق المتمثــل بدفــع ايجــارات لهــذه اإلدارات.

ــادة تجــاوزت 	  ــى 75 ســيارة بنســبة زي ــن 36 ســيارة ال ــادة عــدد الســيارات م ــة بزي ــة وزارة المالي ــم مواقف  ت
100 % ممــا ســوف يرفــع مــن كفــاءة األداء لموظفــي الــوزارة وباألخــص قطــاع الرقابــة التجاريــة وتــم طــرح 

المناقصــة وعمــا قريــب تتــم الترســية وتوقيــع العقــود.



الجزء الثامن
الدعم الفني والتخطيط
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أوال: مركز نظم المعلومات

أهم إنجازات إدارة مركز نظم المعلومات لعام 2020:

الممارسات المنفذة:

-  معالجة وربط تراخيص هيئة تشجيع االستثمار المباشر مع مركز الكويت لألعمال  2/ 2020 - 2021  1
-  توفير بوابة اإللكترونية إلجراءات شهادة المنشأ 3/ 2020 - 2021  2

-  صيانة وتشغيل وإعادة هيكلة خدمات إدارة العالمات التجارية وبراءة االختراع 4/ 2020 - 2021  3
-  تطوير إعادة هيكلة نظام السجل اإللكتروني 5/ 2020-2021  4

ميكنة الئحة تنظيم المعارض 6/ 2020 - 2021  -  5
-  تحديث بيانات الربط وتطوير بوابة خدمات إدارة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب 7/ 2020 - 2021  6

تحديث وتطوير بوابة إلجراءات عمل إدارة حماية المستهلك 8/ 2020 - 2021  -  7
-  بوابــة تطويــر إدارة المعــادن الثمينــة والربــط مــع الجهــات وتحديــث تحصيــل رســوم الخدمــات آليــاً لــوزارة   8

التجــارة والصناعــة 9 /2020 - 2021
تطوير واستضافة وصيانة الموقع اإللكتروني للوزارة 10/ 20219 - 2020  -  9

10 -  توريد نظام اإللكتروني لنظام المراسالت واالجتماعات والمهام وارشفة الوثائق 11 /2020 - 2021
تركيب وتشغيل وصيانة برامج مكافحة الفيروسات 25/ 2019 - 2020   - 11

تجديد صيانة ودعم وتحديث البرامج والتطبيقات الخاصة بالنظام 12 /2018 - 2019  - 12
13 -  تركيب وتشغيل خطوط االنترنت ونقل المعلومات لوزارة التجارة وجميع مراكزها الخارجية 24/ 2019 - 2020

14 -  اشتراكات شبكة الهواتف والشبكة الداخلية لإلنترنت ببرج كيبكو عقد رقم 4/ 2019 - 2020
تمديد صيانة أجهزة حاسب آلي وملحقاتها 15/ 2017 - 2018  - 15

تمديد توفير كوادر فنية إلدارة مركز نظم المعلومات 16/ 2019 - 2020  - 17 
صيانــة أنظمــة الشــركات والتراخيــص التجاريــة لقطــاع الشــركات التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة عقــد     - 17

رقــم 4/ 202 - 2021

البرامج واألنظمة المنفذة: 

-  توريــد وتركيــب وتشــغيل شــهادات رقميــة وتطبيــق تحديــث الدفــع لخدمــات كــي نــت لموقــع خدمــات مركــز   1
الكويــت لألعمــال 

تطوير برمجيات اصدار تراخيص االستيراد اونالين   -  2
-  تطوير برمجيات تقارير األنشطة لوزارة الداخلية والربط االلي لموافقات أنشطة امن الدولة   3

تطوير شاشات تحديث بيانات الشركات المساهمة وفروعها اونالين   -  4
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تطوير برنامج خاص لالستعالم عن البيانات مع الجهات األمنية   -  5
تطوير برنامج خاص بمطابقة عناوين شركات باألرقام االلية للتراخيص   -  6

تطوير برنامج مواعيد توثيق عقد التأسيس بمركز الكويت لألعمال   -  7
توريد تراخيص برنامج توزيع االحمال لخوادم التطبيقات  -  8

 APP SERVER توريد برنامج دعم البنية التحتية السحابية واضافة خوادم تطبيقات  -  9
توريد برنامج خاص بالربط مع تطبيق شلونك الخاص لبيانات الحجر الطبي   - 10

11 -  توريــد تراخيــص وبرنامــج خاصــة بالحمايــة والتاميــن لمــرور البيانــات لبيئــة الــوزارة وشــهادات تشــفير 
ــدة  ــوزارة الجدي ــع ال لمواق

12 -  توريد اعمال خدمات وبرنامج تشغيل خوادم التطبيقات وقواعد بيانات بيئة االختبار والتطوير 
توريد برنامج تسجيل بيانات الدفع للمعامالت وتحصيلها اون الين توري  - 13

توريد اعمال وبرنامج معالجة وتصحيح وتجهيز بيانات نظام فحص المعادن الثمينة   - 14
توريد تراخيص تشغيل قواعد بيانات اوركل على بيئة اختبار سحابية   - 15

توريد برنامج فتح وغلق الخدمات الياً لموقع مركز الكويت لألعمال  - 16
تطوير شاشات تحديث بيانات الشركات المساهمة وفروعها اونالين   - 17

18 -  تطوير ربط بيانات تراخيص العربات المتنقلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبيانات دعم العمالة الوطنية 
توفير تراخيص خدمات رسائل الواتساب لخدمة حماية المستهلك   - 19

تطوير برنامج خاص بمتابعة الحركات على سجالت التراخيص التجارية   - 20
تطوير برنامج الربط مع األدلة الجنائية على بوابة الوزارة المحدثة   - 21

تطوير وتحديث وتعديل اشتراطات تراخيص العربات المتنقلة طبقا للقرار الوزاري   - 22
تطوير وتحديث برمجيات خاصة بمعامالت الدفع اإللكتروني لإلصدار الجديد   - 23

تطوير برنامج مواعيد توثيق عقد التأسيس  - 24
تطوير برنامج خاص بمطابقة عناوين الشركات باألرقام االلية للتراخيص   - 25

تطوير برنامج خاص بالربط وتبادل البيانات واالستعالم مع الجهات األمنية   - 26
تطوير برنامج استعالم بيانات الشركات بالرقم المدني للجهة   - 27

 SMS شراء حزمة رسائل قصيرة 500 ألف رسالة  - 28
شراء تراخيص حماية ضد االختراق   - 29

شراء تراخيص بنية تحتية   - 30
شراء ترخيص استضافة سيرفر الرسائل اإللكترونية   - 31

شراء تراخيص باقة دعم   - 32
شراء تراخيص برنامج مساحات تخزينية قابلة للتوسع   - 33

شراء برنامج وتراخيص استخدام وتخزين مقابالت مرئية مدمجة   - 34



81|  التقرير السنوي لعام 2020  |    

صيانة اعمال النسخ االحتياطي وجاهزية الخروج من الكوارث   - 35
صيانة وتحديث 4 خوادم وسيرفرات نظام الويبو   - 36

انشاء بوابة إلكترونية ألصحاب االعمال لمراجعة األنشطة الدولية اون الين   - 37
صيانة برمجيات التكامل بين وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة   - 38

تحديث تطبيقات ويب لوجيك خوادم قطاع الشركات   - 39
توريد برمجيات تجديد التراخيص التجارية اون الين   - 40

تنفيذ خدمات تحديث األنشطة الدولية لخدمة المواطن وتدريب المستخدمين   - 41
تطوير وتحديث خدمات التراخيص العربات المتنقلة    - 42
صيانة أنظمة اصدار شهادة السجل التجاري اون الين   - 43

اعمال تحديث التراخيص الفردية باألنشطة الدولية   - 44

المشتريات: 

شراء احبار طابعة Kyocera لون اسود عدد 45 حبة   -  1
شراء تكييف لغرفة مركز البيانات   -  2

  laptop Lenovo 25 شراء عدد  -  3
شراء عدد 200 طابعة ملونة   -  4
شراء عدد 200 جهاز كمبيوتر  -  5

)switch 48 port( 15 وعدد )switch 24 port( 15 شراء عدد  -  6
شراء كيبالت شبكة وجهاز اختبار كيبالت شبكة وموزعات كهرباء   -  7

hp page wide pro 477dw mfp و  Xerox phaser 3330 شراء احبار طابعات  -  8
 H P  973X شراء احبار لطابعة  -  9

 GB 64 و GB 16 شراء فالش ميموري  - 10
 HP PRO DESKTOP PS - شراء عدد 250 جهاز كمبيوتر  - 11

 DELL 12 - شراء عدد 200 جهاز كمبيوتر
  SAN STORAGE 13 - شراء وحدات تخزين مركزية

14 - شراء كاميرات تفاعلية 
15 - شراء كاميرات لحاسبات شخصية 

  HP LASER JET ENTERPRISE 500COLOR M553N شراء احبار طابعة  - 16
   HP LASERJET PRO M203DW و  HPCOLOR LASERJET PRO M254 DW 17 -  شراء احبار طابعة

شراء تراخيص باقة دعم   - 18
 5G شراء عدد 30 راوتر شريحة انترنت  - 19
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أخرى: 

الربط مع الهيئة العامة للقوى العاملة   -  1
الربط مع شركة المقاصة الكويتية   -  2

-  ربط بيانات تراخيص العربات المتنقلة مع الهيئة العامة للقوي العاملة لبيانات دعم العمالة الوطنية   3
الربط مع وزارة الصحة )برنامج شلونك(  -  4

الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية )بيانات العنوان لألشخاص(  -  5
الربط مع شركة شبكة المعلومات االئتمانية )ساي نت(  -  6

الربط مع وزارة الشئون )الرعاية األسرية(  -  7
الربط مع برنامج إعادة الهيكلة  -  8

ثانيا: التطوير اإلداري والتدريب
منجزات إدارة التطوير اإلداري والتدريب 2020: 

قسم التدريب

 بيان إحصائي بعدد المتدربين والدورات التدريبية خالل الفترة 
من 1/ 1/ 2020 - 31/ 12/ 2020

قطـــــــــــاع مكتب الوزيـــــــــر

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ـــ_سكرتارية مكتب الوزير

25إدارة مكتب الوزير

35إدارة العالقات العامة

22مكتب التدقيق والتفتيش

12إدارة النافذة الواحدة

814المجموع
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قطـــــــــــاع مكتب الوكيل 

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ــــــسكرتارية مكتب الوكيل

11إدارة مكتب الوكيل

__المكتب الفني

__إدارة المناطق الحرة

310إدارة التموين

411المجمـــــوع

قطـــــــــــاع الوكالة المساعدة للشئون القانونية 

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية
--سكرتارية الوكالة المساعدة للشئون القانونية

23إدارة الدراسات القانونية 

21إدارة القضايا والعقود

44المجمـــــوع

الوكالة المساعدة لشئون الرقابة وحماية المستهلك

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ــــــسكرتارية الوكالة المساعدة الرقابة وحماية المستهلك

الجهــاز الفنــي للجنــة االستشــارية لألشــراف علــى 
__الســلع وتحديــد أســعارها

12إدارة الدراسات والدعم التجاري

26إدارة قمع الغش التجاري والتوعية

12إدارة حماية المستهلك

ــــــإدارة دراسات المسحية والتجارية ورقابة األسعار

11إدارة الرقابة التجارية

511المجموع
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الوكالة المساعدة لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

المنظمــات  لشــئون  المســاعدة  الوكالــة  ســكرتارية 
الخارجيــة والتجــارة  __الدوليــة 

11إدارة المنظمات العالمية

ــــــإدارة حق المؤلف

25إدارة العالمات التجارية وبراءة االختراع

__إدارة العالقات الدولية

23إدارة شئون الخليج والوطن العربي

59المجمـــــوع

الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ســكرتارية الوكالة المســاعدة لشــئون الشــركات والتراخيص 
__التجارية

11إدارة الشركات والمساهمة

33إدارة شركات األشخاص

23إدارة التراخيص التجارية 

__إدارة التأمين

44إدارة السجل التجاري

--إدارة تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

1011المجمـــــوع

الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

__سكرتارية الوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة
ـــ_إدارة مراكز الخدمة التجارية

39إدارة المعادن الثمينة
22إدارة العقار

11مكتب مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل االرهاب
612المجموع
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الوكالة المساعدة للشئون المالية واإلدارية

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

الماليــة  للشــئون  المســاعدة  الوكالــة  ســكرتارية 
واإلداريــة

ــــــ

23إدارة الشئون المالية
910إدارة الشئون اإلدارية
12إدارة الخدمات العامة

1215المجمـــــوع

الوكالة المساعدة لشئون الدعم الفني والتخطيط

عدد المتدربينعدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ــي  ــة المســاعدة لشــئون الدعــم الفن ســكرتارية الوكال
والتخطيــط

ــــــ

23إدارة مركز نظم المعلومات
12إدارة التطوير اإلداري والتدريب

__إدارة التخطيط والبحوث
11مكتب متابعة إجراءات تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي

46المجمـــــوع

الدورات الخاصة بالوكــالء المساعدين

عدد الدوراتالوحدات التنظيمية

ـــالوكالة المساعدة لشئون الرقابة وحماية المستهلك
1الوكالة المساعدة لشئون الشركات والتراخيص التجارية

ـــالوكالة المساعدة للشئون الفنية وتنمية التجارة
_الوكالة المساعدة لشئون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية 

1الوكالة المساعدة لشئون الدعم الفني والتخطيط
_الوكالة المساعدة للشئون المالية واإلدارية

1الوكالة المساعدة للشئون القانونية
3المجمـــــوع
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الدورات الخاصة لجهاز حماية المنافسة 

عدد المتدربينعدد الدورات 

953

إجمــالي عدد الدورات والمتدربين 

عدد المتدربينعدد الــدورات

70151

 

التوزيع )%( للمشاركين في الدورات التدربيبة بوكاالت الوزارة خالل عام 2020

 جهاز حماية المنافسة

% 36

 الدعم الفني والتخطيط
% 4

 مكتب الوزير
% 10

 الوكالء المساعدون
% 2

 المالية واإلدارية
% 10

 مكتب الوكيل
% 7

 الشركات والتراخيص التجارية
% 7  الفنية وتنمية التجارة

% 8

 الرقابة  وحماية المستهلك
% 7

 القانونية
% 3

المنظمات الدولية 
 والتجارة الخارجية

% 6
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خالل عام 2020
الدورات التدريبية والمتدربين المشاركين فيها 

المالحظات:- 
إجمالــي عــدد الــدورات والمتدربيــن لعــام 2020 يعتبــر أقــل مقارنــة بالســنوات الســابقة وذلــك نظــرا ألن 
الــدورات تــم تنفيذهــا خــالل الفتــرة مــن )1/1/ 2020 - 5 /3/ 2020( ، ومــن ثــم تــم تنفيــذ البرامــج التدريبيــة 

مــن خــالل برنامــج )ZOOM(  خــالل األشــهر األخيــرة مــن العــام )أكتوبــر - نوفمبــر- ديســمبر(.

عدد  الدروات
عدد  المشاركين
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قسم أساليب العمل و تطوير الخدمة:
         يعتبــر قســم أســاليب العمــل و تطويــر الخدمــة مــن األقســام المهمــة فــي إدارة التطويــر اإلداري و التدريــب 
والمتخصــص فــي إعــداد الدراســات الخاصــة بأســاليب ونمــاذج العمــل فــي الــوزارة عــن طريــق تبســيط إلجــراءات 
العمــل للموظــف و المراجــع علــى حــد ســواء باإلضافــة إلــى متابعــة عملــه مــع إدارة أســاليب العمــل و تطويــر الخدمــة 
ــا وزارة التجــارة  ــة ومــن ضمنه ــات فــي وزارات الدول ــة البيان ــث كاف ــة و تحدي ــة لمراجع ــوان الخدمــة المدني فــي دي
والصناعــة ) دليــل الخدمــات الحكومــة ( والــذي توضــع بــه كافــة  الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة وذلــك لعرضهــا 
علــى الموقــع اإللكترونــي توضــع بــه www.csc.net.kw ، هــذا باإلضافــة إلــى إصــدار عــدة أدلــة للــوزارة  وهــي كاآلتــي: 

-  دليــل الخدمــات الحكوميــة الموجــود علــى النظــــم اآلليــــة المتكامــــلة بديــوان الخدمــة المدنيــة والــذي يتــم   1
ــة مــن قبــل القســم. ــة المتكامل ــه باســتمرار فــي النظــم اآللي تحديث

دليل خدمات وزارة التجارة والصناعة )الدليل االرشادي( والذي يخدم المراجعين.   -  2
دليل إجراءات العمل في الوزارة ككل )كل إدارة على حدة( .  -  3

-  دليل رسوم وزارة التجارة والصناعة والذي يختص فقط بالرسوم وأيضا يخدم جمهور والمراجعين.   4

أهداف القسم: 
إجــراء الدراســات المتعلقــة بطــرق وأســاليب العمــل وتطويــر الخدمــة وإعــداد البحــوث الخاصــة بتبســيط 	 

اإلجــراءات وخرائــط العمــل ومســاعدة إدارات الــوزارة إلصــدار أدلــة العمــل الخاصــة بهــا. 

المســاهمة فــي إصــدار دليــل اإلجــراءات ودليــل المراجــع )أدلــة الخدمــات( و)األدلــة اإلرشــادية( األخــرى 	 
ــوزارة.  بالتعــاون مــع إدارات ال

ــوزارة وقيــاس مــدى رضاؤهــم 	  ــق بمســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا ال اســتطالع رأي المراجعيــن فيمــا يتعل
عــن مســتوى األداء. 

ــر أداء الخدمــات   العامــة 	  ــر معايي ــراح وضــع وتطوي ــر جــودة الخدمــات العامــة واقت إعــداد دراســات تطوي
ــة.  ــر الجــودة العالمي باالســتعانة بمعايي

 تنفيــذ إســتراتيجية وبرامــج تطبيــق جــودة الخدمــة والتنســيق لتطبيقهــا بالتعــاون مع إدارات الــوزارة الخدمية 	 
المختلفة. 

قياس درجة التغير في أداء الخدمات العامة عن معايير األداء الموضوعية.	 

إعــداد دراســات تنظيــم البيانــات والملفــات والنظــم المكتبيــة وإنشــاء قواعــد المعلومــات الخاصــة بالخدمــات 	 
الموثقــة باألدلــة اإلجرائية. 

المشــاركة فــي حضــور االجتماعــات و اللجــان الخاصــة بأســاليب وتبســيط إجــراءات العمــل و تطويــر الخدمة 	 
والتنســيق مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة فــي هــذا المجال. 

تقسيم األعمال حسب قدرات كل موظف للخروج بأحسن النتائج 	 
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منجزات قسم أساليب العمل وتطوير الخدمة:

أوال : دليل خدمات وزارة التجارة و الصناعة )الدليل اإلرشادي(: 

تــم إعــداد كتــاب إلكترونــي )E Book( دليــل خدمــات وزارة التجــارة و الصناعــة )الدليــل اإلرشــادي( الجديــد 	 
ــة الخاصــة  ــة اإللكتروني ــى البواب ــه عل ــك إلضافت ــة وذل ــة الحديث ــع التطــورات اإللكتروني ــذي يتماشــى م وال

بــوزارة التجــارة والصناعــة. 

جــاري التعديــل علــى دليــل خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة )الدليــل اإلرشــادي( حيــث أن معظــم اإلدارات 	 
ــث الشــروط و الرســوم  ــه تحدي ــب علي ــا ممــا ترت ــم تحديــث خدماته ــل قــد ت ــة الموجــودة فــي الدلي الخدمي

جديــدة .

 جــاري اآلن طباعــة دليــل خدمــات وزارة التجــارة والصنــــاعة الجـــــديد )الدليــل اإلرشــادي( إلكترونيــا 	 
 .) E Book(

ثانيا : دليل إجراءات عمل وزارة التجارة والصناعة: 

تــم اإلعــداد لدليــل إجــراءات عمــل وزارة التجــارة والصناعــة والــذي يشــمل جميــع قطاعــات وزارة التجــارة 	 
والصناعــة بمــا فيهــا اإلدارات الخدميــة وغيــر الخدميــة و)كل إدارة علــى حــدة(.

تــم إرســال كتــب إلــى الســادة الــوكالء المســاعدين بالــوزارة بخصــوص اعتمــاد دليــل إجــراءات العمــل لــكل 	 
قطــاع بالــوزارة تمهيــدا لطباعــة دليــل إجــراءات عمــل اإلدارات. 

تــم عمــل مقابــالت شــخصية مــع الســادة الــوكالء المســاعدين فــي وزارة التجــارة والصناعــة وذلــك لتســليمهم 	 
األلـــــة الخـــــاصة بقطاعاتـــــهم  واعتمادها من قبلهم.

تم استالم دليل إجراءات من اإلدارات المختلفة في الوزارة وذلك على مدى 8 أشهر من العمل المتواصل. 	 

ــا مــع التغيــرات 	  تــم مراجعــة وتحديــث بيانــات دليــل إجــراءات عمــل وزارة التجــارة والصناعــة وذلــك تزامن
ــة التــي حدثــت فــي عــام 2020. اإللكتروني

تــم التنســيق مــع شــركة طباعــة لوضــع بيانــات األدلــة اإلجرائيــة داخــل فالشــات والتــي تشــمل )9(  قطاعــات 	 
بالوزارة. 

ــى فالشــات 	  ــل إجــراءات عمــل اإلدارات لعــدد )9( قطاعــات فــي الــوزارة  ووضعهــم عل جــاري إدخــال دلي
ــكل قطــاع.  خاصــة ل

ثالثا : دليل رسوم خدمات وزارات التجارة و الصناعة: 

 جــاري إعــداد دليــل رســوم خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة وذلــك بنــاء علـــــى طلــب مــن الســيد/ وكيــل 	 
ــوزارة.  ال
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تم تجميع البيانات والخدمات والرسوم الجديدة من اإلدارات الخدمية الموجودة في الوزارة. 	 

 	.)E book( جاري اآلن طباعة دليل رسوم وزارة التجارة والصناعة األلكترونيا

تــم إرســال نســخة مــن غــالف كتــاب رســوم خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة والصفحــات الداخليــة إلــى 	 
الســيد / وكيــل الــوزارة و ذلــك لالطــالع و إبــداء الــرأي. 

رابعا: دليل الخدمات الحكومية )النظم اآللية المتكاملة: 

ــل الخدمــات 	  ــة – دلي ــة المتكامل ــى برنامــج النظــم اآللي ــا عل ــق خدمــات وزارة التجــارة والصناعــة وإدخاله ــم توثي ت
 .WWW.CSC.NET.KW الحكوميــة – وعرضــت علــى موقــع ديــوان الخدمــة المدنيــة

جــاري اآلن المتابعــة مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة بقطــاع التطويــر اإلداري لتحديــث معظــم اإلدارات الخدميــة 	 
الموجــودة التــي تــم تعديــل عليهــا وذلــك مــن حيــث الشــروط و الرســوم. 

مراقبة تطوير التنظيم ووصف الوظائف
قسم تطوير التنظيم

تتمثــل طبيعــة عمــل قســم تطويــر التنظيــم بإعــداد الدراســات والتقاريــر التنظيميــة ممــا يتطلــب منهــا البحــث 
واالطــالع علــى القوانيــن واللوائــح والقــرارات المتعلقــة بهــا وكذلــك التقصــي عــن طبيعــة المهــام المماثلــة لهــا 
ســواء لــدى الــوزارة أو الجهــات والــوزارات األخــرى منعــاً للتشــابك واالزدواجيــة بالعمــل، باإلضافــة إلــى ضــرورة 
التنســيق المباشــر والغيــر مباشــر مــع اإلدارات والقطاعــات المعنيــة ممــا يســتغرق ذلــك الوقــت ويتطلــب الجهــد 
والتركيــز المضاعــف مــن المســئولين والعامليــن بالقســم، ومــن ثــم يتــم التنســيق مــع ديــوان الخدمــة المدنيــة 

بشــأن اعتمادهــا ومــن ثــم توثيقهــا بالنظــم اآلليــة المتكاملــة .

منجزات قسم تطوير التنظيم :

حضور لقاء دوري في ديوان الخدمة المدنية حول ضبط نمو الهياكل التنظيمية.   -  1
-  عقد اجتماعات مع السادة الوكالء المساعدين لمناقشة تغيير الهيكل التنظيمي لكل قطاع على حدة.  2

االجتماع مع السيد وكيل الوزارة لمناقشة رؤيته بخصوص الهيكل التنظيمي.  -  3
-   تقييم الهيكل التنظيمي المقترح للوزارة واعداد الدليل التنظيمي المستحدث وفقاً لذلك.  4

5 -   ارســال الهيــكل التنظيمــي المقتــرح واالختصاصــات كاملــة للهيــكل التنظيمــي المقتــرح لديــوان الخدمــة 
المدنيــة لمراجعتهــا واعتمادهــا.
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قسم توصيف وتقييم الوظائف
تتمثــل طبيعــة عمــل قســم توصيــف وتقييــم الوظائــف بتوصيــف وتقييــم وظائــف الــوزارة وإعــداد بطاقــات 
التوصيــف الوظيفــي الخاصــة بكافــة موظفــي الــوزارة ومتابعــة تحديثهــا دوريــاً أو إذا اســتدعت الحاجــة لذلــك، 
باإلضافــة إلــى التنســيق والتعــاون مــع إدارة توصيــف الوظائــف بديــوان الخدمــة المدنيــة فيمــا يتعلــق بالمســميات 
الــوزارة بقاعــدة المعلومــات العامــة المتعلقــة  الوظيفيــة واالشــتراطات العامــة لشــاغلي الوظائــف لتزويــد 

ــف. ــف الوظائ بتوصي

منجزات قسم توصيف وتقييم الوظائف:
إعداد ومراجعة أدلة الوصف الوظيفي الخاصة بإدارة المكتب الفني.  -  1

-  المشــاركة فــي إعــداد وتجهيــز العــرض المرئــي الخــاص بــإدارة التطويــر اإلداري والتدريــب لعرضــه علــى   2
ــوزارة. الســيد / وكيــل ال

-  إصــدار كتــاب إلــى ديــوان الخدمــة المدنيــة بخصــوص “تقديــم الدعــم الفنــي الــالزم إلعــداد وتحديــث   3
الوصــف” مرفــق بــه أدلــة الوصــف الوظيفــي لجميــع وظائــف الــوزارة.

-  تزويــد موظفــي الــوزارة المتقدميــن لمقابــالت الوظائــف اإلشــرافية بالتوصيــف الوظيفــي الخــاص بالوظائــف   4
الشــاغرة.

ثالثا: التخطيط والبحوث
تقــوم إدارة التخطيــط والبحــوث باإلشــراف علــى إعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بتنميــة التجــارة، وإعــداد   
ــا،  ــة تطبيقه ــوزارة ومتابع ــق أهــداف ال ــة بتحقي ــا والمتعلق ــة له ــة األجــل والبرامــج التنفيذي ــرة وطويل الخطــط قصي
وتوفيــر البيانــات اإلحصائيــة ذات العالقــة بالنشــاط التجــاري بالتعــاون مــع مصــادر المعلومــات المختلفــة، وفيمــا 

ــي عرضــا موجــزا عــن إنجــازات اإلدارة لعــام 2019. يل

أواًل: مجال اإلحصاء والبيانات
إصدار التقرير الشهري الخاص للديوان األميري والذي يحتوي على:	 

تراخيص الشركات المساهمة.                         -  
تراخيص الهيئة العامة للصناعة.  -  

إنجازات إدارة التموين.  -  

توفيــر وتجميــع البيانــات اإلحصائيــة الســنوية لعــام )2020( عــن كافــة أنشــطة الــوزارة باإلضافــة إلــى 	 
البيانيــة.  الرســومات 
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إصدار مؤشرات وزارة التجارة والصناعة )2016 - 2020(. 	 

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

مقابلة طالبى المعلومات والبيانات اإلحصائية وتزويدهم بها بالتعاون مع مركز نظم المعلومات. 	 

رصــد كافــة التغيــرات التــي تحــدث فــي قطاعــات أنشــطة الــوزارة واتخــاذ اإلجــراءات الألزمــة لتوفيــر 	 
البيانــات اإلحصائيــة الالزمــة إلعــداد اإلحصائيــات والنشــرات. 

ثانيًا : مجال البحوث 
إعــداد وإصــدار “النشــرة التجاريــة الشــهرية” والتــي تتنــاول التعليــق علــى أعمــال وإنجــازات إدارات الــوزارة 	 

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

الــوزارة.

إعــداد وإصــدار التقريــر الســنوي باللغــة العربيــة لعــام )2019( للــوزارة والــذي يشــمل كافة إنجــازات قطاعات 	 
الــوزارة مصحوبــة باإلحصائيــات والرســومات البيانيــة ذات األهميــة والــذي يتــم توزيعــه علــى الســادة/ الوزيــر 
والوكيــل والــوكالء المســاعدون والجهــات المعنيــة داخــل وخــارج الــوزارة، وكذلــك عرضــه ضمــن موقــع 

الــوزارة علــى اإلنترنــت. 

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

حضــور اإلجتماعــات الخاصــة بفريــق عمــل الخــاص بمتابعــة مشــروعات خطــة التنميــة للســنة الماليــة 	 
)2020/2019( واعــداد محاضــر االجتمــاع ومتابعــة التوصيــات الصــادرة. 

حضور اجتماعات لجنة التخطيط لعام 2019 واعداد محاضر االجتماع ومتابعة التوصيات الصادرة .	 
متابعة الخطة التشغيلية الخاصة لوزارة التجارة والصناعة لعام )2019(.	 
متابعة اهداف التنمية المستدامة والمعدة من قبل االدارة المركزية الإلحصاء. 	 

رابعًا : متابعة برنامج عمل الحكومة
تــم إدخــال بيانــات متابعــة خطــة التنميــة فــي النظــام اآللــي التابــع لألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط 	 

والتنمية.
تم إعداد التقرير الموجز لخطة التنمية 2020/2021 )ربع سنوي( بشكل دوري.	 
تم إعداد وإرسال التقرير لديوان المحاسبة بشكل دوري. 	 
إعداد معوقات خطة التنمية )2019/2020(.	 
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رابعًا: التمويـن
واصلــت الــوزارة خــالل عــام 2020 القيــام بدورهــا فــي مجــال ضمــان توفيــر الســلع والمــواد االساســية الضروريــة للمواطنيــن 
بأســعار مقبولــة وذلــك ضمــن االلتــزام بسياســة الدولــة بشــأن مواجهــة ارتفــاع نفقــات المعيشــة مــن خــالل دعــم أســعار الســلع.

وتهتــم الــوزارة بشــؤون وحمايــة المســتهلك مــن خــالل دورهــا الريــادي والكبيــر فــي اإلشــراف علــى األســواق المحليــة لحمايــة 
المســتهلك مــن التالعــب واإلســتغالل الــذي قــد يتعــرض لــه، وذلــك فضــاًل عــن السياســات المتعلقــة بدعــم الســلع والبطاقــة 

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

إن السياســة المتبعــة لمواجهــة التضخــم باألســعار فــي الســوق المحلــي تنطلــق مــن واقــع االقتصــاد الكويتــي المعتمــد علــى   
مبــدأ االقتصــاد الحــر الــذي تســير عليــه الدولــة وانفتــاح الســوق المحلــي علــى كافــة أســواق العالــم وســيادة عوامــل العــرض 

والطلــب والمنافســة الشــريفة بيــن التجــار.

لذلــك فــإن تدخــل الــوزارة فــي تحديــد األســعار يتــم فــي نطــاق ضيــق، يتمثــل فــي تحديــد أســعار الســلع والمــواد األساســية   
الضروريــة لحيــاة المســتهلك دون التدخــل فــي تحديــد أســعار الســلع الكماليــة األخــرى التــي ال تنــدرج تحــت مظلــة التســعير. 
ــى اتجاهــات األســعار  ــوب عل ــر المطل ــاخ المنافســة بإحــداث التأثي ــر من ــب وتوفي ــرض والطل ــل الع ــك لعوام ــرك ذل ــث يت حي

وتحقيــق التــوازن بيــن مصلحــة التاجــر والمســتهلك.

دور الوزارة في مواجهة تضخم األسعار:
يمكــن إيجــاز دور الــوزارة فــي مواجهــة التضخــم والتغيــرات بأســعار الســلع والمــواد الغذائيــة الضروريــة فيمــا   

يلــي:

تنفيــذ سياســة الحكومــة الخاصــة بدعــم أســعار الســلع األساســية المدرجــة بالبطاقــة التموينيــة، والتــي 	 
تبــاع بأســعار محــددة بموجــب قــرارات وزاريــة صــادرة بشــأنها مثــل المــواد اإلنشــائية كالحديــد واألســمنت 

ــوق الجيــري. والطاب

توفيــر المخــزون اإلســتراتيجي مــن الســلع والمــواد االساســية )أرز، زيــوت نباتيــة، حليــب بــودرة، حليــب 	 
ســائل، ســكر، عــدس، طحيــن، معجــون طماطــم والدجــاج(، والتــي تفــي باحتياجــات الســكان إلــى ســتة أشــهر 

وذلــك تحســبا ألي ظــروف طارئــة.

منــع تصديــر المــواد المدعمــة مــن قبــل الدولــة لضمــان توفرهــا للمواطنيــن بكميــات وافــرة مســتمرة وعــدم 	 
تســربها خــارج البــالد النخفــاض أســعارها.

ــة وشــركة  ــات التعاوني ــن واتحــاد الجمعي ــة للتموي ــل الشــركة الكويتي ــاون مــع الجهــات ذات االختصــاص مث التع
مطاحــن الدقيــق والمخابــز الكويتيــة عــن طريــق تقديــم الدعــم المالــي لهــذه الجهــات مقابــل توفيــر تلــك المــواد 
وســداد إيجــارات المخــازن العاديــة والمبــردة وأجــور النقــل والتخزيــن، هــذا بالنســبة لألوضــاع الراهنــة، أمــا عــن 

األهــداف العامــة التــي نتوقــع تحقيقهــا فهــي:
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الهــدف األول: تحقيــق مبــدأ الرقابــة الفاعلــة علــى الســوق المحلــي للوصــول إلــى التــوازن المطلــوب بيــن 
مصلحــة المســتهلك ومصلحــة التاجــر معــا، فقــد حــددت الــوزارة السياســة التنفيذيــة لتحقيــق هــذا الهــدف كمــا 

يلــي:

توعيــة وترشــيد المســتهلك فــي تعاملــه اليومــي بالســوق واختيــاره بيــن البدائــل المختلفــة مــن الســلع 	 
والخدمــات بحيــث تتحقــق لــه اقصــى منفعــة، مقابــل مــا يدفعــه كأثمــان للســلع والخدمــات المعروضــة.

تعريــف المســتهلك بالقوانيــن والقــرارات الوزاريــة الصــادرة مــن قبــل الــوزارة عــن طريــق وســائل اإلعــالم 	 
المختلفــة ممــا يحقــق لــه رقابــة ذاتيــة تســاعد فــي تســهيل جهــاز الــوزارة القائــم بالتفتيــش.

اســتمرار رقابــة الــوزارة بالتفتيــش علــى األعمــال التجاريــة واألســواق العامــة لمنــع الغــش والتالعــب باألســعار 	 
فــي ســبيل حمايــة المســتهلك.

الهــدف الثانــي: الحفــاظ علــى اســتقرار المســتوى المعيشــي للمواطنيــن وضمــان حصولهــم علــى الســلع األساســية 
بأســعار مناســبة، فقــد حــددت الــوزارة السياســات التنفيذيــة لهــذا الهــدف كمــا يلــي: 

تقديــم الدعــم الــالزم للســلع والمــواد األساســية الغذائيــة تخفيفــا ألعبــاء تكاليــف المعيشــة وســعيا لخفــض 	 
أســعار مثيالتهــا بالســوق المحلــي.

تقديم الدعم الالزم للمواد اإلنشائية مثل الحديد، اإلسمنت، والطابوق الجيري.	 

التنســيق بيــن الــوزارة والجهــات االخــرى القائمــة باالســتيراد والتوزيــع مثــل الشــركة الكويتيــة للتمويــن واتحــاد 	 
الجمعيــات التعاونيــة وغيرهــا إليصــال تلــك الســلع للمواطنيــن بســهولة ويســرعن طريــق البطاقــة التموينيــة 

بالنســبة لمــواد الصــف األول أو االســواق المركزيــة للجمعيــات بالنســبة لألصنــاف األخــرى.
الســعي إليجــاد مخــزون ســلعي إســتراتيجي مــن المــواد األساســية تحقيقــا لمبــدأ األمــن الغذائــي علــى 	 

المــدى الطويــل.

التدقيــق والتفتيــش المســتمر علــى جهــات التوزيــع للتأكــد مــن عــدم مخالفــة القــرارات الوزاريــة المحــددة 	 
ألنصبــة األفــراد وأســعار بيعهــا. 

العمــل علــى ربــط وتشــغيل النظــام اآللــي للبطاقــات التموينيــة فــي أفــرع التمويــن بالجمعيــات التعاونيــة فــي 	 
جميــع مناطــق دولــة الكويــت تماشــيا مــع سياســة الدولــة فــي تطويــر خدماتهــا بكافــة المجــاالت، وتطويــر 
النظــام الحالــي ليتوائــم مــع تطبيــق البطاقــة الذكيــة التــي ســتحل محــل البطاقــة التموينيــة المتداولــة حاليــا. 

تطور إجمالي قيمة الدعم:
     بلغــت قيمــة الدعــم خــالل عــام )2020( حوالــي )167( مليــون د.ك، فــي مقابــل حوالــي )209( مليــون د.ك 
لعــام )2019(، ويتضــح حــدوث انخفــاض ملمــوس لقيمــة الدعــم المنصــرف خــالل عــام 2020 مقارنــة بالعــام 

الماضــي، والــذي يقــدر بحوالــي 20 %.
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     كمــا يالحــظ حــدوث ارتفــاع فــي كميــات وقيمــة المــواد االساســية للبطاقــة التموينيــة خــالل عــام )2020( عــن 
عــام )2019( يقــدر بحوالــي 2 % حيــث بلــغ إجمالــي المــواد األساســية حوالــي )110.8( مليــون د.ك مقابــل )108.8( 
مليــون د.ك خــالل عــام )2019(. وتتضمــن )أرز بشــاور، ســكر، عــدس، حليــب بــودرة عــادي، زيــت نباتــي، معجــون 

الطماطــم، الدجــاج، العــدس، الطحيــن، والخبــز(.

     وبالنســبة لمغذيــات وحليــب األطفــال بمختلــف أنواعــه فقــد انخفضــت قيمــة دعمــه حيــث بلغــت خــالل العــام 
ــك بنســبة انخفــاض تقــدر  ــون د.ك فــي عــام 2019، وذل ــل )5.7( ملي ــون د.ك، مقاب ــي )5.5( ملي ــي حوال الحال

بحوالــي 3 %.

     أمــا بالنســبة لكميــات وقيمــة المــواد اإلنشــائية المدعومــة خــالل عــام )2020( فقــد بلغــت قيمتهــا حوالــي 
)50.2( مليــون د.ك مقابــل )95( مليــون د.ك فــي عــام )2019(، وذلــك انخفــاض ملحــوظ قــدرت نســبته 
بحوالــي 47 %، وتشــتمل هــذه المــواد علــى )الحديــد، اإلســمنت، الطابــوق الجيــري، والطابــوق األبيــض العــازل( 
ــوق اإلســمنتي،  ــو 2014 وهــي )الخرســانة، الطاب ــي أضيفــت بشــهر ماي ــات الت ــواد والخدم ــى الم ــة إل باإلضاف
التكييــف، األطقــم الصحيــة، أســالك الكهربــاء، الســيراميك والبورســالن، التكســية الخارجيــة، والعــازل المائي(.

مبالغ الدعم المنصرفة خالل عام 2020

الزنة أو التعبئةالمادةم
الكميات 

المنصرف 
عنها الدعم 

الدعم المنصرف

دينار فلس

)1( شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

المواد األساسية

19294450096048755825كيلو جرامأرز بشاور1

2923600004001963416كيلو جرامالسكر2

117766941120948877كرتون شد 6 علبحليب بودرة عادي3

4597063/50099312455468كرتون شد 6 علبزيت نباتي4

1650162/85030213589926كرتونمعجون الطماطم5

34329508/41553611355593كيلو جرامالدجاج6

146475-4500000كيلو جرام العدس 7

1928627597-كيلو جرام الطحين 8

4455190415-كيلو جرامالخبز9

239110802596إجمالي دعم المواد األساسية
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الزنة أو التعبئةالمادةم
الكميات 

المنصرف 
عنها الدعم 

الدعم المنصرف

دينار فلس

حليب ومغذيات األطفال.

16760360315272كرتون عبوة 24× 0.400 غراممغذيات أطفال سيريالك1

15530264233397كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )1(2

26024491391109كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )2(3

40556636453456كرتون عبوة 12× 0.400 غرامحليب أطفال نان )3(4

10689553446107كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيميالك جولد )1(5

15871805681738كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيماللك  جولد )2(6

26942324932368كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال سيميالك جولد )3( 7

3796076124057كرتون عبوة 24× 0.400 غراممغذيات أطفال بدياشور كومبليت + 81

4752256139604كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك توتال كمفورت )1( 9

5961258175122كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك توتال كمفورت )2( 10

10761275315028كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب سيميالك كمفورت )3(11

4892506147416كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 برو جولد12

7722292232696كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 بروميل جولد )2(13

14500300384850كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أس 26 بروجرس جولد )3(14

10010384103487كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال ابتاميل )1(15

14550005109723كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال أبتاميل )2(16
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الزنة أو التعبئةالمادةم
الكميات 

المنصرف 
عنها الدعم 

الدعم المنصرف

دينار فلس

حليب ومغذيات األطفال.

245002032045كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال بيبيالك )1(17

370008043395كرتون عبوة 24× 0.400 غرامحليب أطفال بيبيالك )2(18

440064031264كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام نوفوالك )1(19

970028081794كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام نوفوالك )2(20

14180432119571كرتون عبوة 12 × 0.400 غرام نوفوالك جينيو21

25725-1715كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامكابريتا جولد )1(22

30900-2060كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامكابريتا جولد )2(23

34500-2300كرتون عبوة 12 × 0.400 غرامكابريتا جولد )3(24

2375584631إجمالي دعم حليب ومغذيات األطفال

476116387227إجمالي الدعم المنصرف لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية 

 )2(
شركة 
اسمنت 
الكويت

– اسمنت أسود للمستفيدين من 
173464440166525كيس زنة 50 كجمالقروض العقارية

)3( شركة 
الصناعات 
الوطنية 
الكويتية

- طابوق جيري للمستفيدين من 
القروض العقارية

14175-9متر مكعب
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الزنة أو التعبئةالمادةم
الكميات 

المنصرف 
عنها الدعم 

الدعم المنصرف

دينار فلس

)4(  شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية

39702510084002013كيساسمنت1

6959620012349810طنالحديد2

1496421392572907متر مربعطابوق األبيض العازل3

16520509035230مستفيدالتكييف4

69335892013686886متر مكعبالخرسانة5

206890006002780601طابوقةطابوق اسمنتي6

2386500773104مستفيداألطقم الصحية7

2433165-1559مستفيدأسالك كهربائية8

191730-118مستفيدالسيراميك و البورسالن9

2271780-1466مستفيدالتكسية الخارجية10

7875-5مستفيد عازل مائي11

85750285803اجمالي الدعم للمواد االنشائية

اجمالي الدعم المنصرف للسنة الميالدية 2020 هو مائة وستة وستون مليون وسته 
وثالثة وسبعون ألف وواحد وثالثون دينار و333 فلسًا الغير.

333166673031

     التوزيع )%( لقيمة الدعم حسب المجموعات الرئيسية  للمواد خالل عام 2020

مواد البطاقة التموينية
% 67

المواد اإلنشائية

% 30

مغذيات وحليب األطفال

% 3
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إجمالي قيمة الدعم حسب المجموعات الرئيسية للمواد خالل عام 2020 
مقارنة بعام 2019

)القيمة ألقرب ألف د.ك(

المواد
القيمة

نسبة التغير%
20202019

108,1182 110,802مواد البطاقة التموينية

)3(5,5845,783مغذيات وحليب األطفال

)47(50,28595,081المواد اإلنشائية

)20(166,671208,982إجمالي الدعم المنصرف

 عدد المستفيدين من المواد اإلنشائية من أصحاب القروض العقارية 
خالل عام 2020 مقارنه بعام 2019

أسمنت الجهة المستفيدة
)كيس(

حديد 
)طن(

طابوق 
 جيري 

)متر مربع(

طابوق 
ابيض عازل 
)متر مكعب(

طابوق 
اسمنتي 
)طابوقة(

خرسانة 
 جاهزة 

)متر مكعب(
المجموع

نوع المعاملة

عدد 
المستفيدين

202026123022302302271,180

20193,3673,080303,0903,0693,04815,684

نسبة 
)92()93()93()93()93()93()93(التغير%

الكميات

2020459,66510,3172,60020,9803,136,00092,430-

20195,886,646136,29333,250278,03041,042,5001,2162,30-

نسبة 
-)92()92()92()92()92()92(التغير%
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 قيمة الدعم حسب المجموعات الرئيسية 
للمواد لعام 2020 و 2019

المواد األساسيةمغذيات األطفالالمواد اإلنشائية

2020
2019
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أسمنت )كيس(

حديد )طن(

طابوق جيري )متر مربع(

طابوق ابيض عازل 
)متر مكعب(

طابوق اسمنتي )طابوقة(

خرسانة جاهزة )متر مكعب(

التكييف المركزي

األطقم الصحية

السيراميك والبورسالن

أسالك الكهرباء

طابوق التكسية الخارجية

عازل حراري

عازل مائي

األصباغ الخشنة

2020
2019

ض العقارية  خالل عام 2020 مقارنة مع عام 2019
صحاب القرو

عدد المستفيدين والمبالغ من المواد اإلنشائية من أ
الجهة المستفيده

ف 
التكيي

المركزي
األطقم 
صحية

ال
السيراميك 
والبورسالن

أسالك 
الكهرباء

طابوق 
التكسية 
الخارجية

عازل 
حراري

عازل مائي
صباغ 

األ
الخشنة

المجموع
عدد نوع المعاملة

المستفيدين

2020
192

576
8

252
_

_
1

235
1,264

2019
2,477

5,674
306

2,305
579

6
27

3,501
14,875

نسبة التغير%
)92(

)90(
)97(

)89(
_

_
)96(

)93(
)92(

المبالغ
)د.ك(

2020
960,000

172,200
10,600

375,800
_

_
1,500

351,700
1,871,800

2019
13,379,735

177,900
464,400

3,446,100
863,100

8,800
40,300

4,748,900
22,129,235

نسبة التغير%
)92(

)3(
)98(

)89(
_

_
)96(

)93(
)92(

خالل عامي 2019 - 2020
ض العقارية 

حاب القرو
ص

شائية من أ
ستفيدين من المواد اإلن

أعداد الم



وسائل التواصل مع وزارة التجارة والصناعة

بدالة الوزارة
22480000

وزارة التجارة والصناعة
@mociq8

الخط الساخن
135

واتساب
55135135

صندوق البريد
Safat 2944

بدالة الشركات
137

وزارة التجارة والصناعة
@mociq8

حماية المستهلك
@CPD_kw

المواقع اإللكترونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة

الموقع اإللكتروني لوزارة التجارة
www.moci.gov.kw

الموقع اإللكتروني لمركز الكويت لألعمال
www.kbc.gov.kw

موقع تسجيل العالمة التجارية
www.ifta.gov.kw


