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حضرة صاحب الســـمو أمـــر دولة الكويت
الشـــيخ صباح األحمـــد الجابر الصباح
“تحويـ�ل الكويــت إلــى مركــز مالــي وتجــاري جــاذب لالسـت�ثمار،
يقــوم فيــه القطــاع الخــاص بقيــادة النشــاط االقتصــادي،
وتشــجع فيــه روح المنافســة ،وترفــع كفــاءة اإلنتــاج فــي ظل
جهــاز دولــة مؤسســي داعــم ،وترســخ القيــم وتحافــظ علــى
الهويــة االجتماعيــة وتحقــق التنميــة البشــرية والتنميــة
المتوازنــة ،وتوفــر بنيــة أساســية مالئمــة وتشــريعات
متطــورة وبيئــة أعمــال مشــجعة”.

حضـــرة صاحب الســـمو ولي عهـــد دولة الكويت
الشـــيخ نواف األحمـــد الجابر الصباح
“شــرف عظيــم لنــا جميعــ ًا أن نكــون جنــد ًا مرابطــن لحمايــة
وطننــا العزيـ�ز ،إن هدفنــا األساســي وطــن عزيـ�ز الجانــب ،نــذود
بأرواحنــا عــن رايتــه  ،حــق وواجــب علينــا أن نشــيد بمــن يتفانــى
فــي أداء واجبــه الوطنــي بــكل أمانــة وإخــاص”.

كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ /جابر المبارك الحمد الصباح
فى ظل التغريات االقتصادية العالمية  ،وتسارع وترية تطوراتها فى شتى المجاالت  ،وكافة
المستويات  ،ترنو أعيننا إلى اخواننا القيادي�ي والعاملني فى وزارة التجارة والصناعة ،وكلنا ثقة
فى قدرتهم على مواكبة هذه التغريات والتطورات لما فيه مصلحة المواطنني والمقيمني
والمست�ثمري�ن األجانب.
إن ثقتنا باألخوة فى جميع اإلدارات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة  ،نابعة عن تجربة
عقود من الزمن  ،خدم بها أبناء الكويت وطنهم على أكمل وجه  ،وأسهموا فى تطوي�ر الخدمات
والقطاعات التجارية بشكل ملحوظ  ،وهم مطالبون باالستمرار على مثل هذا الجد  ،بل واالجتهاد
فى تعزي�ز أكرث من خالل االستعانة بالت�كنولوجيا المتقدمة والخربات المشهودة فى إنجاز
المعامالت ،وتجاوز التحديات ،وتذليل العقبات ،بما يواكب الطموح واآلمال .
إن تسهيل اإلجراءات التجارية واالهتمام بقطاع الصناعة الوطنية ،يحقق رؤية حضرة صاحب السمو
أمري البالد المفدى حفظة اهلل ورعاه بتحوي�ل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي ،
ويعزز دور الكويت كالعب مهم فى حركة التجارة اإلقليمية العالمية ،وتؤكد رؤية الحكومة فى
تنويع مصادر الدخل ،ودعم الموازنة العامة للدولة بالنشاط التجاري والصناعي.
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“إن تســـهيل اإلجـــراءات التجاريـــة واالهتمـــام بقطـــاع
الصناعـــة الوطنيـــة ،يحقـــق رؤيـــة حضـــرة صاحـــب الســـمو
أم ــر الب ــاد المف ــدى حفظ ــة اهلل ورع ــاه بتحويـ ـ�ل الكوي ــت
إلـــى مركـــز مالـــي وتجـــاري إقليمـــي وعالمـــي”

وال يخفى على أحد ما تحققه هذه التسهيالت والخدمات من أثر بالغ فى دعم خطة التنمية،
كتيسري إجراءات المواطنني والمقيمني فى العمل التجاري والصناعي  ،ال سيما فيما يتعلق
بالمشاريع الصغرية والمتوسطة والتى تعترب بداية الطري�ق للشباب الكويتي ،ونواة عملهم
لبناء مستقبلهم ،واالنطالق إلى الفضاء اإلقليمي والعالمي  ،شأنهم شأن العديد من النماذج
المشرفة التي انطلقت من الكويت وحملت اسمها إلى العالم.
لقد أكدت التقاري�ر العالمية أن الكويت خطت خطوات جليلة وواضحة فى مجال تحسني بيئة األعمال،
وتعزي�ز التنافسية ،وتشجيع االست�ثمار  ،حيث رصدت التقاري�ر الدولية المهمة الصادرة هذا العام،
خاصة فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال لعام  2018الصادر عن البنك الدولي وكذلك
مؤشر قياس القرب من األداء األفضل وغريها  ،تحسن ًا إي�جابي ًا على جميع المستويات.
وختام ًا فإ َّنه يسعدني أن أعرب عن فخري واعتزازي بمنجزات وإسهامات وزارة التجارة والصناعة
الكبرية الواضحة فى دعم خطة التنمية  ،ونؤكد دعمنا الالمحدود للسري على خطى ثابتة
ومتزنة ،للوصول إلى كل ما من شأنه رفع اسم بالدنا الكويت وسمعتها التجارية والصناعية
بني دول العالم.

سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ  /جابر المبارك الحمد الصباح
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كلمة وزي�ر التجارة والصناعة
السيد  /خالد ناصر الروضان
تعمل وزارة التجارة والصناعة على تطوي�ر السياسات والتشريعات واستحداث تشريعات جديدة،
وفق أفضل المعاي�ي الدولية  ،لبناء اقتصاد حر و تنافسي  ،وتطوي�ر القطاعني الصناعي والتجاري،
وتنظيم وتطوي�ر المشاريع الصغرية والمتوسطة ،وريادة األعمال الوطنية ،ورفع كفاءة األداء
المؤسسي وتمكني القدرات البشرية الكويتية ،وزيادة جذب الكويت لالست�ثمارات الخارجية ،وتنمية
الصادرات الوطنية  ،وتمكني الممارسات التجارية السليمة  ،وحماية المستهلك.
وأولت الوزارة تهيئة البيئة إلطالق المشاريع الصغرية والمتوسطة اهتمام ًا كبري ًا ،لكونها المحفز
ال وواعدا لالقتصاد الوطني ،حيث نجحت الوزارة في
الرئيسي لالبت�كار  ،ورافد ًا اسرتاتيجي ًا مأمو ً
إعداد لوائح حديثة للمشاريع الصغرية والمتوسطة  ،ومحفزة لالبت�كار واإلبداع للشباب ،مثل الئحة
المشاريع متناهية الصغر  ،والعربات المتنقلة  ،وتنظيم األسواق والمعارض المؤقتة وغريها.
كما خطت خطوات واسعة في استحداث قوانني لت�أسيس الشركات بأنواعها  ،وتطوي�ر قوانني
قائمة  ،بهدف مواكبة العصر وتحسني بعض التشريعات ،وجعل الكويت بيئة جاذبة لالست�ثمار،
بما يسهم في تحقيق رؤية «كويت جديدة  ،»2035والوزارة مستمرة بادارة عجلة تطوي�ر هذه
التشريعات وفق دراسة للواقع الفعلي المعاصر ،حيث تسعى حاليا إلى إقرار قانون اإلفالس،
وقانون التعرث المالي ،إضافة إلى تعديل قانون الشركات ،وقانون جديد لمدققي الحسابات،
وقانون تبادل المعلومات.
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“مــازال أمامنــا الكثــر مــن العمــل والتحديــات المســتقبلية،
أن الحقيق ــة الراس ــخة أم ــام أي تح ـ ٍ
ـد ،ه ــي أن الكوي ــت
إ ّ
ال َّ
تس ــتحق من ــا األفض ــل”
ونجحت الوزارة في إتمام الجزء األكرب من األعمال اإلدارية المرتبطة ببعض خدماتها ،وأطلقت
العديد من المشاريع والخدمات اإللكرتونية  ،التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي،
من أبرزها مركز الكويت لألعمال  ،الذي نجح في ميكنة اإلجراءات الوزارية  ،وتقليص الدورة
المستندية والمدة الزمنية ،وإنهاء أغلب اإلجراءات رقمي ًا «أون الين» ،و طورت إجراءات الرتاخيص
التجارية ،إضافة إلى خفض الرسوم.
كما وضعت وزارة التجارة والصناعة على رأس خطتها اإلسرتاتيجية ،إعداد الشباب الكويتي للدخول
إلى السوق  ،عرب بناء قدراتهم الريادية ،وضمان وجود منظومة تحفزهم على البدء بشركاتهم
الناشئة الخاصة ،وتعزي�ز منظومة المشروعات الصغرية والمتوسطة والشركات الريادية الناشئة،
وتحفيزها ودعمها ،وزيادة وعي الشباب وقدراتهم.
وتعمل الوزارة على توفري المناخ المالئم للنمو الصناعي المستدام  ،والقائم على تعزي�ز
التنافسية ،والتنوع والمعرفة واالبت�كار  ،وتوفري فرص العمل ،بما يسهم في توفري احتياجات
السوق المحلي ،وتنمية الصادرات الصناعية  ،وذلك عرب إنشاء المدن الصناعية  ،وتوفري القسائم
للمشاريع الحرفية ،وتهيئة بيئة مت�كاملة لجذب الشركات العالمية الكربى  ،وتوطني صناعات جديدة.
إن حكومة دولة الكويت بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح،
َّ
حريصة كل الحرص على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح،حفظه اهلل ورعاه ،بتوفري كل ما يدعم تنمية وتطوي�ر االقتصاد الوطني وتنويع مصادر
الدخل  ،وما ُيحقق الخري والرفاهية واالزدهار لشعب الكويت.
إنني وإذ أعرب عن سروري بوضع هذا التقري�ر عن إنجازات الوزارة لعام 2017م ،فإنني أؤكد أنه
أن الحقيقة الراسخة أمام أي ٍ
تحد ،هي أن
مازال أمامنا الكثري من العمل والتحديات المستقبلية ،إ ّ
ال َّ
الكويت تستحق منا األفضل ،وبإذن اهلل لن ندخر جهد ًا في سبيل رفعتها وعزتها ،وتحقيق الريادة
لبلدنا الحبيب على الخارطة التجارية والصناعية العالمية.

وزي�ر التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان
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السادة الوزراء المتعاقبون على
تولي حقيبة الوزارة

السيد /خليفة خالد الغنيم
 28يناير
الشيخ /جابر األحمد الجابر الصباح
 3يناير
الشيخ /عبد اهلل الجابر الصباح
 4ديسمرب
السيد /خالد سليمان العدساني
 2فرباير
السيد /عبد الوهاب يوسف النفيسي
 9فرباير
السيد /جاسم خالد المرزوق
 4مارس
الشيخ /علي الخليفة العذبي الصباح
 3مارس
السيد /فيصل عبد الرزاق الخالد
 12يوليو
السيد /ناصر عبد اهلل الروضان
 20يونيو
السيد /عبد اهلل حسن الجار اهلل
 20ابري�ل
الدكتور /عبد اهلل راشد الهاجري
 17اكتوبر
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السادة الوزراء المتعاقبني عن تولى حقيبة الوزارة

السيد /جاسم عبد اهلل المضف
 15اكتوبر
السيد /عبد العزي�ز دخيل الدخيل
 22مارس
السيد /عبد الوهاب محمد الوزان
 13يوليو
السيد /صالح عبد الرضا خورشيد
 14فرباير
السيد /عبد اهلل عبد الرحمن الطوي�ل
 13يوليو
الدكتور /يوسف سيد حسن الزلزلة
 9فرباير
السيد /فالح فهد الهاجري
 15يوليو
السيد /أحمد يعقوب باقر
 28مايو
السيد /أحمد راشد الهارون
 29مايو
السيدة /أماني خالد بورسلي
 30نوفمرب
السيد /أنس خالد الصالح
 6فرباير
الدكتور /عبدالمحسن مدعج المدعج
 6يناير
الدكتور /يوسف محمد عبد اهلل العلي
 24مايو
خالد ناصر عبداهلل الروضان
 15ديسمرب
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رسالة الوزارة و أهدافها

تقــوم وزارة التجــارة والصناعــة علــى تهيئــة بيئــة األعمــال التجاريــة و الصناعيــة،
و العمــل علــى ضمــان تدفــق الســلع والخدمــات  ،مــع ت�أمــن مخــزون إســراتيجي
بصــورة دائمــة ومســتمرة ،وتســهيل إجــراءات العمــل التجــاري  ،و حمايــة
المســتهلك  ،والتحقــق مــن شــروط المنافســة ،ومنــع اإلحتــ�كار والمغــاالة فــى
األســعار  ،والعمــل علــى مطابقــة الســلع والخدمــات للمواصفــات القياســية
الخليجيــة العالميــة.
تهيئــة وتطويــ�ر بيئــة األعمــال التجاريــة والصناعيــة  ،وضمــان مراقبــة المخــزون
اإلســراتيجي للدولــة  ،والتدفــق الطبيعــي الدائــم للســلع والخدمــات ،وتبســيط
اإلجــراءات الالزمــة باألعمــال التجاريــة ،وصيانــة حقــوق المســتهلكني وحمايتهــم،
وتحقيــق االشــراطات الضامنــة للمنافســة العادلــة فــي القطــاع التجــاري  ،ومنــع
االحتـ�كار ومراقبــة األســعار المصطنعــة ،وتطبيــق المقاي�يــس الالزمــة علــى المــواد
التجاريــة والخدميــة  ،وتقنينهــا بضوابــط ولوائــح وآليــات متطــورة.
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نبذة عن الوزارة

تعــود نشــأة وزارة التجــارة بدولــة الكويــت إلــى عــام  ،1963حــن تضمــن المرســوم األمــري الخــاص
بالتشــكيل الــوزاري الصــادر فــي  28ينايــر 1963م قــرار إنشــائها.
وبمقتضــى المرســوم األمــري الصــادر فــي  5ديســمرب 1965م تــم تغيـ�ي اســم الــوزارة إلــى (وزارة
التجــارة والصناعــة ) وبقيــت علــى هــذا الوضــع حتــى  3مــارس  1985م  ،حيــث تــم نقــل اختصــاص التجــارة
إلــى وزارة الماليــة  ،ونقــل اختصــاص الصناعــة إلــى وزارة النفــط .
وفــي  12أغســطس 1986م  ،صــدر المرســوم األمــرى بشــأن ( وزارة التجــارة والصناعــة ) ،حيــث تــم
بموجبــه تحديــد أهــداف واختصاصــات الــوزارة بصــورة كاملــة.
وفــي  21يوليــو  2015م  ،صــدر المرســوم األمــري رقــم  191لســنة  2015بشــأن تنظيــم وزارة التجــارة
والصناعــة  ،والــذي نــص علــى “ :ت�تولــى الــوزارة دعــم النشــاطات التجاريــة واالقتصاديــة واإلشــراف
عليهــا وتوفــر الســلع والمــواد والخدمــات ،وهــذا المرســوم يلغــي المرســوم الســابق الصــادر فــي
ســنة  1986م”
وحدد المرسوم األمريي في  15يوليو  2015م  ،أهداف الوزارة على النحو التالي-:
َّ
“ت�تولــى وزارة التجــارة والصناعــة دعــم النشــاطات التجاريــة واالقتصاديــة واإلشــراف عليهــا وتوفــر
الســلع والمــواد والخدمــات”.
وفــي  9ســبتمرب 1996م  ،صــدر مرســوم أمــري بإصــدار قانــون رقــم  56لســنة 1996م  ،بشــأن
إصــدار قانــون الصناعــة الــذي تــم بموجبــه فصــل قطــاع الصناعــة ( الهيئــة العامــة للصناعــة ) عــن
التجــارة لتظــل تحــت إشــراف وزيــ�ر التجــارة .كمــا تــم تعديــل الهيــكل التنظيمــى للــوزارة بالقــرار
الــوزاري رقــم ( .)147/1997وفــى نطــاق الجهــود المبذولــة لمتابعــة تعديــل مســار الــوزارة لتنفيــذ
مهامهــا واختصاصاتهــا بالشــكل المأمــول  ،لت�تماشــى مــع توجهــات الدولــة فــى تنشــيط الوضــع
االقتصــادي ،فقــد تمــت مراجعــة الهيــكل التنظيمــي ،وتعديــل كافــة وحداتــه التنظيميــة ،حيــث صــدر
آخــر قــرار وزاري حمــل الرقــم ( )152/2011بالتنظيــم الجديــد بتاريــ�خ ( .)31/03/2011وتعمــل الــوزارة
مــن خــال مجموعــة مــن القوانــن والمراســيم التــي تمثــل اإلطــار القانونــي العــام  ،الــذي تمــارس
الــوزارة اختصاصاتهــا علــى ضوئــه.
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نبذة عن الوزارة

دد المرســوم األمــري اختصاصــات وزارة التجــارة والصناعة كما جــاءت بتاري�خ  15يوليو 2015
حـ َّ

تنظيم أوجه النشاط التجاري
الداخلي والخارجي  ،وإقامة
المعارض المحلية والخارجية
والمشاركة في المعارض األجنبية.

اإلشراف على الشركات والمحالت
التجارية وأعمال التسجيل التجاري،
وفق ألحكام القوانني واللوائح.

التوعية واإلشراف على
حماية المستهلك ومكافحة
الغش التجاري.

العمل على دعم وتوفري السلع
والمواد األساسية باألسعار
المناسبة  ،وضمان توافرها للدولة.

تنمية المنتجات الوطنية  ،وتعزي�ز
وتروي�ج الصادرات الكويتية في
األسواق الخارجية والصناعية مع
الدول والمنظمات العرب�ية واألجنبية.

اإلشراف على اإلتجار في السلع
والخدمات واألعمال الحرفية  ،وتحديد
أسعار بعضها من خالل دراستها وإجراء
المقارنات بني أسعارها  ،لضمان استقرار
األسعار  ،وخاصة الغذائية منها.

اإلشراف على أنشطة الدعم
والتموي�ن  ،واتخاذ اإلجراءات
التنفيذية لهذه األنشطة ،حسب
السياسات العامة للدولة.

إصدار ومراقبة الرتاخيص
التجارية.

اإلشراف على الوكاالت
التجارية وأعمال االسترياد.

الرتخيص في المناطق الحرة،
وفق ًا ألحكام القانون رقم 26
لسنة 1995م المشار إليه.

اإلشراف على تجارة و
صناعة واسترياد المعادن
الثمينة ومشغوالتها،
واألحجار ذات القيمة.

اإلشراف على أنشطة
التسوي�ق العقاري.

اإلشراف والرقابة على شركات
الت�أمني والوكالء والوسطاء،
ومؤسسات الصرافة وسماسرة
العقارات  ،بالتنسيق مع الجهات
الرقابية األخرى المختصة.

متابعة تطبيق وتفعيل االتفاقيات الدولية
المنضمة لها دولة الكويت ،المتعلقة
بالتجارة العالمية واإلقليمية والمحلية،
وبمنع الجرائم االقتصادية والمالية
ومكافحة غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب.
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إدارة العالقات العامة
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إدارة مكتب الوكيل

المكتب الفني

إدارة المناطق الحرة

إدارة مكافحة عمليات غسيل األموال وتموي�ل األرهاب

إدارة التموي�ن

الوكالة
المساعدة
للشئون
القانونية

إدارة الدراسات
القانونية

الوكالة المساعدة
لشئون الرقابة
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للجنة اإلستشارية
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إدارة القضايا
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التجاري والتوعية
إدارة حماية
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المسحية التجارية
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الدولية والتجارة
الخارجية

الوكالة المساعدة
لشئون الدعم
الفني والتخطيط

إدارةالشركات
المساهمة

إدارة مراكز
الخدمة
التجارية

إدارة المنظمات
العالمية

مركز نظم
المعلومات

ادارة العالمات
التجارية وبراءة
االخرتاع

إدارة التطوي�ر
اإلداري
والتدريب

إدارة العالقات
الدولية

إدارة التخطيط
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الصغرية
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الخليج والوطن
العربي

مكتب متابعة
إجراءات تنفيذ
برامج اإلصالح
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للشئون المالية
واإلدارية

إدارة الشئون
المالية

إدارة الشئون
االدارية

إدارة الخدمات
العامة
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الملخص اإلسرتاتيجي

تســعى حكومــة دولــة الكويــت لتقــود التحــول القــادم لالقتصــاد الكويتــي ،ضمــن إطــار رؤيــة – كويــت
جديــدة  ، 2035-ووفــق الربنامــج الوطنــي لالســتدامة الماليــة واالقتصاديــة ،وال يمكــن تصــور أن يحــدث
تحقــق مــن خاللــه التجــارة والصناعــة تنميــة اقتصاديــة مأمولــة،
هــذا التحــول دون تطويـ�ر نمــوذج بديــل
ِّ
وتنوع ـ ًا اقتصادي ـ ًا يبتعــد عــن النفــط كمصــدر دخــل وحيــد ،ووظائــف جديــدة ،وحــراك ًا اقتصادي ـ ًا يســاهم
فــي تمكــن الشــباب الكويتــي اقتصادي ـ ًا.
ومنــذ تشــكيل مجلــس الــوزراء فــي ديســمرب  ،2016بــدأت وزارة التجــارة والصناعــة عمليــة تخطيــط
اســراتيجي ،بدعـ ٍ
ـم مــن ســمو أمــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،وبتوجيــه مــن ســمو
رئيــس الــوزراء الشــيخ جابــر المبــارك الحمــد الصبــاح.
ولتحقيــق رؤيــة ت�كامليــة  ،تــم إشــراك كبــار القياديـ�ي فــي الــوزارة ورؤســاء الهيئــات ،وتمــت استشــارة
األطــراف المعنيــة الحكوميــة ،والقطــاع الخــاص ،والمجتمــع المدنــي ،والــوكاالت الدوليــة ،ورواد األعمال
الشــباب ،وخــراء القطاعــات فــي إعــداد هــذه اإلســراتيجية.
وتقــوم اإلســراتيجية المســتقبلية للتجــارة والصناعــة فــي الكويــت على األصــول والميزات التنافســية،
باإلضافــة إلــى خطــط وزارة التجــارة والصناعــة واإلســراتيجيات الحاليــة للهيئــات التابعــة ،مثــل هيئــة
تشــجيع االســت�ثمار المباشــر ،والهيئــة العامــة للصناعــة ،والصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة
المشــروعات الصغــرة والمتوســطة ،وجهــاز حمايــة المنافســة ،وهيئــة أســواق المــال.
وتطمــح هــذه اإلســراتيجية إلــى ضمــان العمــل بشــكل مت�كامــل ومتناســق بــن وزارة التجــارة والصناعــة
وكل الهيئــات المختصــة ،للمســاهمة فــي خلــق اقتصـ ٍ
ـاد ابت ـ�كاري شــامل ومــرن ،يتماشــى مــع اهــداف
ـدا عــن النفــط» وتمكــن المواطــن
«كويــت جديــدة  ،»2035ويســاهم فــي عمليــة «تنويــع االقتصــاد بعيـ ً
لتحقيــق االســتقالل والرفــاه االقتصــادي المنشــود.
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الملخص االسرتاتيجي

إن بنــاء منظومــة ابت�كاريــة وتمكينيــة للمشــروعات الصغــرة والمتوســطة واالسـت�ثمار فــي الصناعــات
َّ
اإلســراتيجية الجديــدة فــي الكويــت ،يعــد مــن المكونــات الجوهريــة لتعزي ـ�ز التنــوع االقتصــادي طوي ـ�ل
األمــد ،ولزيــادة توظيــف األجيــال الجديــدة مــن الكويتي ـ�ي فــي القطــاع الخــاص.
وتســتهدف هــذه اإلســراتيجية مواجهــة التحديــات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة ،وتقليــل اثــر
ٍ
عالــم ســريع التغــر ،ومســتقبل ٍ ال يمكــن التنبــؤ بــه.
المخاطــر القادمــة ،والســعي وراء الفــرص فــي
حيــث ت�تضمــن هــذه اإلســراتيجية اقــراح خارطــة طري ـ�ق تســاعد وزارة التجــارة والصناعــة بدرجـ ٍ
ـة كبــرة
فــي تنميــة اقتصــاد الكويــت ،وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة  ،عــن طريـ�ق الحلــول السياســية واإلصالحــات
التشــريعية والمبــادرات اإلبداعيــة ،بهــدف خلــق االســتقالل االقتصــادي للمواطــن وتمكينــه بعيــد ًا ،عــن
االعتمــاد الكلــي علــى الدولــة.

تقوم اإلسرتاتيجية على المبادئ الثالثة التالية للتنمية االقتصادية:

االبتــ�كار :ضمــن التحــوالت االقتصاديــة العالميــة المدفوعــة بالت�كنولوجيــا ،يمكــن للكويــت اســتغالل
مركــزا ألعمــال التجــارة اإللكرتونيــة والقطاعــات
أصولهــا وميزاتهــا التنافســية ألقصــى حــد ،لت�كــون
ً
الصناعيــة اإلســراتيجية الجديــدة ،وذلــك مــن خــال تهيئــة المنــاخ اإليجابــي لدعــم مختلــف الفئــات
المهنيــة مــن داخــل و خــارج الــوزارة علــى تحويــ�ل أفكارهــم إلــى نتائــج تطبيقيــة تخــدم اســراتيجية
الــوزارة و تنافســية الدولــة.
اإلشــراك :يجــب إعــداد الشــباب الكويتــي للدخــول فــي الســوق ،عــر بنــاء قدراتهــم الرياديــة  ،وضمــان
وجــود منظومــة تمكينيــة تحفزهــم علــى البــدء بشــركاتهم الناشــئة الخاصــة ،كمــا تضمــن هــذه
المنظومــة التحاقهــم بقطــاع المشــروعات الصغــرة والمتوســطة ســريعة النمــو ،وتشــجيعهم علــى
االنخــراط فــي شــراكات إقليميــة ودوليــة مــع شــركات مماثلــة.
المرونــة :مــع انخفــاض أســعار النفــط والتغيـ�يات الجيوسياســية فــي المنطقــة ،تــرز الكويــت كبلــد قــادر
علــى اســتيعاب هــذه المتغــرات و جــاذب لإلســت�ثمار بســبب الموقــع الجغرافــي المميــز ،والمــوارد
الماليــة واالســتقرار السياســي .حيــث تســاعد كل هــذه العوامــل علــى تحســن صــادرات القطــاع الخــاص
لألســواق الجديــدة ،وتيســر ت�أســيس الشــركات متعــددة الجنســيات ،التــي يمكنهــا نقــل معرفتهــا إلــى
الشــباب الكويتــي.
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الملخص التنفيذي للتقري�ر السنوي

كان العــام  2017مليئ ـ ًا باإلنجــازات ،ولعــل أهمهــا إعــادة توصيــف دور وزارة التجــارة والصناعــة بشــكل
يت�كامــل مــع أنشــطة مجموعــة الهيئــات المختصــة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ،وإعــادة اســتالم الــوزارة
لزمــام المبــادرة والريــادة فــي تطويــ�ر االقتصــاد باتجــاه تنويعــه وزيــادة حجمــه ،وجعلــه أكــر قابليــة
الســتقطاب رؤوس أمــوال جديــدة محليــة وعالميــة.
تركــزت إنجــازات العــام فــي ثالثــة محــاور رئيســية وهــي ،إصــاح القــدرات المؤسســية للــوزارة ،وتطوي ـ�ر
بيئــة األعمــال وتحفيزهــا ،وتشــجيع المشــروعات الصغــرة وفتــح األســواق.
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أوالً :إصالح القدرات المؤسسية للوزارة
قامــت الــوزارة بعمــل دراســة للقــدرات المؤسســية فــي الــوزارة ،وتنظيــم مجموعــة مــن ورش العمــل ،
مــع قيــادات الــوزارة ومجموعــة مــن العاملــن فــي الــوزارة  ،وذلــك بهــدف تلمــس مكامــن الضعــف فــي
القــدرات المؤسســية والتعامــل معهــا ،فكانــت النتائــج كالتالــي:

تطوي�ر وتعزي�ز الموارد البشرية
علــى ضــوء ذلــك قامــت الــوزارة بإتخــاذ قــرارات ســريعة فــي مجــال التعامــل مــع النقــص الشــديد فــي
منظومــة المــوارد البشــرية  ،ســواء مــن ناحيــة فــراغ عــدد كبــر مــن الوظائــف اإلشــرافية الشــاغرة ،
أو من ناحية قدرات العاملني ،وتم إصدار مجموعة من القرارات التي كان أهمها:
 .1تعيــ�ي مجموعــة مــن الكفــاءات الوطنيــة الشــابة مــن أصحــاب الخــرة فــي اإلدارة العاليــا لضــخ
دمــاء جديــدة فــي الــوزارة
 .2تســكني  7مــدراء جــدد و 14مراقبــا و 30رئيــس قســم مــن الوظائــف اإلشــرافية خــال عــام 2017
،باإلضافــة إلــى تعيـ�ي موظفــن جــدد خــال عــام  2017ممــا كان لهــا كبــر األثــر فــي ضــخ الدمــاء الجديــدة
للــوزارة واالســتعانة بالخــرات الكويتيــة ،بينمــا لــم يتــم تســكني أي وظيفــة إشــرافية خــال عــام ،2016
كمــا أن سياســة تعي ـ�ي الموظفــن الجــدد لــم ت�كــن بنفــس األثــر والكــم بالمقارنــة فــي عــام .2016

عدد المعينني الجدد الكويتي�ي

عن العام 2016

عن العام 2017

123

237
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 .3عقــدت الــوزارة عــدد ًا مــن الــدورات التدري�بيــة للموظفــن لت�أهيلهــم وت�كويــ�ن خــرات شــبابية
لالســتفادة منهــا حيــث تــم عقــد عــدد  135دورة خــال عــام  2017وتدريــب  370موظفــا مــن كافة قطاعات
الــوزارة .

إجمــالي عدد الدورات والمتدرب�ي لعام 2017

370
عدد المتدرب�ي

135
عدد الدورات التدري�بية

كان توزيعها كالتالي:
 35%الشركات والرتاخيص التجارية
 18%الفنية والتنمية التجارية
 11%الدعم الفني والتخطيط
 10%الرقابة وحماية المستهلك
 10%المالية واإلدارية
 6%مكتب الوكيل
 5%المنظمات الدولية والتجارة الخارجية
 2%مكتب الوزي�ر
 2%الشؤون القانونية
 1%الوكالء المساعدون
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 .4قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بتنظيــم ورش عمــل داخليــة لموظفــي مكافحــة غســيل األمــوال
لتدري�بهــم علــى آليــة تطبيــق القوانــن واللوائــح والقــرارات الوزاريــة لزيــادة التوعية وتعزيـ�ز قدراتهم.

ورش العمل الداخلية لموظفي مكافحة غسيل األموال

الورش الداخلية

تاري�خ الورشة

المحتوى العلمي

عدد الموظفني

2017/2/8

الربنامج القانوني لموظفي
اإلدارة الجدد والحالي�ي

8

2017/3/28

شرح آلية تطبيق نموذج ( )5مع موظفي
قسم التدقيق وتحليل البيانات المالية

13

2017/11/8

آلية تنفيذ القرار الوزاري
432/2016

40

المجموع

61

عقــدت الــوزارة ورش عمــل مــع الجهــات النظــرة لهــا دوليــا فعقــدت ورش عمــل مشــركة بــن موظفــي
إدارة مكافحــة غســيل األمــوال و الجهــات النظــرة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة (وزارة الخزانــة -
مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي  -مكتــب النائــب العــام االمريكــي).
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ورش عمــل بالتعــاون
مــع القطــاع الخاص
 تدريــب مراقبــي االلتــزام مــن خــال عقــد ورش العمــل وفق القانــون  106بمشــاركة القطاع الخاص. عقــد ورش عمــل بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي (االتحــاد الكويتــيلوســطاء العقــار – االتحــاد الكويتــي لتجــار الذهــب والمجوهــرات)  ،وذلــك لتعزي ـ�ز قدراتهــم وزيــادة
وعــي الموظفــن بالقوانــن والقــرارات الدوليــة والمشــركة مــع مهــام عملهــم.

ورش العمــل الخارجيــة لموظفي
مكافحة غســيل األموال
المحتوى العلمي

مجوهرات

عقار

تاري�خ الورشة

عدد الموظفني

2017/2/15

16

2017/5/23

16

2017/10/18

25

2017/3/22

8

2017/9/13

24

2017/11/27

15

2017/12/19

16

صرافة

 .5تنظيــم ورشــة عمــل مــع قطــاع حمايــة المســتهلك فــي الســعودية لالســتفادة مــن خرباتهــم
فــي هــذا المجــال.
 .6إعــداد دليــل المفتــش بهــدف زيــادة وعــي المفتشــن بدورهــم  ،وتوحيــد مســتوى الخدمــات
المقدمــة للجمهــور.
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تطويـ�ر البنيــة
التحتيــة الت�كنولوجيــة
بهــدف تحديــد احتياجــات ميكنــة خدمــات الــوزارة ،أظهــر المســح الشــامل للبنيــة التحتيــة الت�كنولوجيــة
بالتعــاون مــع الشــركة الوطنيــة لمشــاريع الت�كنولوجيــا – شــركة حكوميــة  -نقصــ ًا شــديد ًا فــي البنيــة
التحتيــة مــن ناحيــة  ،ونقصــ ًا فــي النظــم المســاندة والربامــج والخادمــات ،مــن جهــة أخــرى قامــت
الــوزارة بإعــداد متطلبــات ميكنــة كامــل خدمــات الــوزارة  ،كمــا تــم تفعيــل مشــروع ميكنــة خدمــات تســجيل
العالمــات التجاريــة والملكيــة الفكريــة وربطهــا مــع أنظمــة منظمــة  ، WIPOوذلــك بهــدف توفــر حمايــة
أكــر وأكــر شــمولية ومــازال العمــل جاريــا إلطــاق مشــروع ميكنــة وربــط كافــة خدمــات الــوزارة وتطويـ�ر
قــدرات العاملــن فــي قطــاع ت�كنولوجيــا المعلومــات ،باإلضافــة إلــى تركيــب مجموعــة مــن الخدمــات
الجديــدة وتطوي ـ�ر الشــبكات والربامــج.

تطويـ�ر البنيــة
اإلداريــة في الوزارة

قامــت الــوزارة بمراجعــة كاملــة لإلجــراءات والسياســات والت�أكــد مــن تحديثهــا طبقــا للقــرارات والقوانــن
المنظمــة وقامــت الــوزارة بعمــل مســح شــامل لكافــة اإلجــراءات وتــم البــدء بمشــروع تحديثهــا
وتطوي�رهــا وإعــادة توثيقهــا بهــدف تعويــض غيــاب بعــض اإلجــراءات الموثقــة أو ِقدمهــا.
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اللوائح و القوانني 2017
قرار وزاري رقم ( )209لسنة 2017
منظومة ت�أسيس شركات األشخاص

مذكرة إعادة العمل بالرخص
الموقوفة والمؤرخ 2017/7/5

حصر تقديم واستقبال وتنفيذ
طلبات ت�أسيس كل أشكال شركات
األشخاص وإصدار الرتاخيص
التجاريةمن خالل النافذة الواحدة.

والذي أفاد برفع االيقاف عن
كافة الرخص الموقوفة لتشجيع
المنافسة ومنع احت�كار بعض
الخدمات والمنتجات.

قــرار وزاري رقــم ( )15لســنة 2017
تعديــل قانــون الشــركات رقــم  1لســنة
2016

قــرار رقــم ( )694لســنة  2017تنظيــم
آليــة عمــل المعــارض المؤقتــة

القرار رقم ( )330لسنة  2017الرتخيص
لألعمال الحرة متناهية الصغر

تنظيم اقامة المعارض تسهيال
لعرض المنتجات وبيعها
ولالستفادة من تحديد أماكن
المعارض للحد من انتشار بعضها
بشكل عشوائي.

لتسهيل ودعم المشاريع الصغرية
وللسماح بالرتخيص للعديد من
األعمال المتناهية الصغر والسماح
للعمل بالمنازل دون الحاجة للتقيد
بمحل تجارى.

قرار وزاري رقم ( )609لســنة 2017
تنظيــم عمــل الشــركات غــر الهادفة
للربح

القــرار الــوزاري رقم ( )693لســنة
 2017تنظيــم المركبــات التجاريــة
وآليــات عملها

قرار وزاري رقم ( )220لســنة
 2017تعديــل قــرار إصــدار الالئحة
التنفيذيــة لقانــون تراخيــص المحــات

وضع الشــروط التنظيمية لت�أســيس
هذه الشــركات ،وتنظيم آلية
عملها.

الســماح للشــباب بامتــاك مشــروع
العربــات المتنقلــة والــذى يعتــر مــن
ضمــن المشــروعات الناشــئة.

بهدف تخفيض الرسوم الخاصة
بإصدار الرتاخيص وإلغاء متطلب
عقد ووصل االيجار.

قــرار وزاري رقــم ( )333لســنة 2017
إضافــة  221نشــاط

قــرار رقــم ( )639لســنة  2017تنظيــم
عمــل المعــارض العقاريــة

اضافة عددا جديدا من األنشطة
بعدد  221نشاطا ضمن الدليل
الموحد لألنشطة االقتصادية لدول
مجلس التعاون بدول الخليج.

مــن القــرارات التنظيميــة المهمــة
التــى ســعت الــوزارة لتحقيقهــا
لتنظيــم ســوق كرثت الشــكاوي
حوله.

قــرار وزاري رقــم ( )598لســنة 2017
بشــأن تعديــل بعــض احــكام الالئحــة
التنفيذيــة قانــون الشــركات ( تنظيــم
عقــد الجمعيــات العموميــة العاديــة)

إلغاء متطلب حجز رأسمال الشركات
ذات مسؤولية محدودة وشركات
الشخص الواحد باإلضافة إلى
تخفيض الحد األدنى لرؤوس أموال
تلك الشركات.

قــرار وزاري رقــم ( )565لســنة 2017
اصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون
الوكاالت التجارية
وضــع الخطــوط التفصيليــة لتنفيــذ
القانــون الــذي ينظــم العالقــة مــا
بــن الوكيــل والمــوكل وكبــح جمــاح
رفــع األســعار و إصــاح االقتصــاد.

السماح للجمعيات العمومية بعقد
جمعيتها بالمكان الذى تحدده دون
التقيد بعقد الجمعية لعمومية
العادية بمقر الوزارة وبالوقت
الذي تحدده.

كمــا تمــت دراســة الــدورة المســتندية لجميــع خدمــات الــوزارة ،وإعــادة هيكلــة العديــد مــن الخدمــات
بهــدف خفــض الــدورة المســتندية للخدمــات المقدمــة للجمهــور ،وتقليــل وقــت وجهــد المســتهلك
فــي إنجــاز المعامــات و تســريع إنجازهــا للعمــاء.
باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت الــوزارة بتوحيــد الرســوم المطلوبــة لت�أســيس الشــركات ،ليكــون دفــع
ال مــن النظــام الســابق الــذي كان يــوزع الرســوم علــى خطــوات
الرســوم لمــرة واحــدة فــي المعاملــة ،بــد ً
المعاملــة ،بمــا يســهل العمليــة وي�زيــد الشــفافية وهــي فــي صــدد تطبيــق نفــس الفلســفة اإلداريــة
علــى بقيــة خدمــات الــوزارة.
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تطوي�ر الرقابة وحماية المستهلك
رصــدت الــوزارة « »1529محضــر ًا خــال  2017مقابــل « »1395محضــر ًا فــي العــام الماضــي وذلــك بارتفــاع
قــدر بحوالــي  ، 10%كمــا حــررت المراكــز الخارجيــة هــذا العــام « »122مخالفــة للمنشــآت التجاريــة مقابــل
« »904مخالفــات لعــام  ،2016وذلــك بانخفــاض ملحــوظ قــدر بحوالــي  87%بســبب صــدور قــرارات إصالحيــة
كتخفيــض الضمــان البنكــي لألنشــطة التــي تــ�تاوح مابــن(  )7000 - 1000لبعــض األنشــطة إلــى 1000
دينــار لجميــع األنشــطة ،مــا أدى لصــدور الرتاخيــص بشــكل قانونــي ،وصــدور قــرار األنشــطة المنزليــة
متناهيــة الصغــر وفتــح مجــاالت أخــرى فــي الســوق الكويتــي مــا ســاهم فــي إضعــاف وتخفيــض عــدد
المخالفــات رغــم زيــادة الرقابــة علــى األنشــطة التجاريــة .
رصــدت وزارة التجــارة والصناعــة عــدد ًا مــن المخالفــات وفقــا لزيــادة الرقابــة علــى تطبيــق القوانــن
حيــث قامــت بتفعيلهــا وزيــادة الرقابــة علــى االســواق مــا أدى لزيــادة نســب المخالفــات المرصــودة
بعــدد  1153مخالفــة عــن عــام 2017بالمقابــل  663لعــام  2016وذلــك بزيــادة قدرهــا .74%
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663

74%

قامــت الــوزارة بالكشــف عــن  168منشــأة تمهيــدا لتجديــد تراخيصهــا لعــام  2017مقابــل  133منشــأة
عــن عــام  2016وذلــك بارتفــاع قــدر بحوالــي . 26%
تــم التعاقــد مــع مجمــع األفنيــوز الفت�تــاح مركــز خدمــة فــي المجمــع ليكــون أكــر قربــا مــن البائــع
والمشــري فــي قطــاع التجزئــة.
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ثاني ًا :تطوي�ر بيئة األعمال وتحفيزها

14 TH EDITION

A World Bank Group Flagship Report

Doing Business 2017
Equal Opportunity for All

بفضــل جهــود الــوزارة وهيئاتهــا التابعــة والجهــات
الحكوميــة المختلفــة ،تقدمــت الكويــت  6نقــاط
فــي مؤشــر ســهولة األعمــال العالمــي مــن 102
إلــى  96كمــا تقدمــت مرتبــة الكويــت فــي مؤشــر
بــدء النشــاط  24نقطــة مــن  173إلــى  ،149وقــد كان
لذلــك أثــر واضــح فــي دفــع عجلــة التطويــ�ر فــي
مختلــف المجــاالت مــع تعديــل األهــداف المنشــودة،
حيــث تــم رفــع النتيجــة النهائيــة المســتهدفة فــي
خطــة تحســن بيئــة األعمــال لت�كــون الكويــت فــي
الثلــث األول مــن المؤشــر.

زادت الــوزارة أنــواع الرخــص مــن  584إلــى 855
رخصــة بزيــادة قدرهــا  ، 46٪فــي الوقــت نفســه،
ركــزت علــى خفــض معــدل كلفــة بــدء النشــاط
Comparing Business Regulation
for Domestic Firms in 190 Economies

التجــاري إلــى النصــف ،وانخفضــت المــدة المطلوبــة
للحصــول علــى الرتاخيــص مــن  61يومــا إلــى  3أيــام .
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مراكز الخدمة ومركز الكويت لألعمال
تــم إطــاق العمــل فــي مركــز الكويــت لألعمــال حيــث بــدأ منــذ مطلــع العــام باســتقبال طلبــات ت�أســيس
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة علــى وجــه الحصــر ،وقــد ازدادت الخدمــات المقدمــة مــن خــال
مركــز الكويــت لألعمــال لتصــل إلــى أكــر مــن  12خدمــة ،ومــازال العمــل متواصــا ليســتطيع مركــز الكويــت
لألعمــال تقديــم كافــة الخدمــات التــي تقدمهــا الــوزارة للجمهــور.
كمــا قامــت الــوزارة بربــط أنظمــة مركــز الكويــت لألعمــال مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة وذلــك بهــدف
تســهيل بيئــة األعمــال وتقليــل المســتندات المطلوبــة لت�أســيس الشــركات وإطــاق األنشــطة التجاريــة،
وجــار العمــل علــى ربطهــا مــع بقيــة الجهــات بهــدف الوصــول إلــى معامــات إلكرتونيــة مت�كاملــة.
وتوســعت الــوزارة فــي الخدمــات المقدمــة للمراجعــن مــن خــال منــح المراكــز التابعــة مزيــدا مــن
الصالحيــات الخاصــة بالقطــاع للســعي نحــو تحويلهــا إلــى وحــدات تنظيميــة شــاملة.
ووحــدت الــوزارة الرســوم المطلوبــة لت�أســيس الشــركات ،ليكــون دفــع الرســوم لمــرة واحــدة فــي
ال مــن النظــام الســابق الــذي كان يــوزع الرســوم علــى خطــوات المعاملــة ،بمــا يســهل
المعاملــة ،بــد ً
العمليــة وي�زيــد الشــفافية.
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قامــت الــوزارة بإطــاق المرحلــة األولــى مــن تطويــ�ر خدماتهــا
الهاتفيــة علــى الرقــم  135ومــازال العمــل جاريــا علــى زيــادة
الخطــوط وإضافــة وســائل للتواصــل مــع الــوزارة علــى أن يتــم
االنتهــاء مــن المشــروع فــي العــام القــادم.

أجــرت الــوزارة مراجعــة شــاملة إلجــراءات دمــغ الذهــب ،وإعــادة
هيكلــة العمــل فــي اإلدارة وتوســيع مركــز دمــغ الذهــب ،ممــا
نتــج عنــه تقليــص الوقــت المســتغرق لدمــغ الذهــب وتقليــل
المخاطــر علــى التجــار دون الت�أثــر علــى حمايــة المســتهلك مــا
أدي إلــى زيــادة كميــات الذهــب والفضــة وكميــات األحجــار ذات
القيمــة خــال عــام  2017بالمقارنــة مــع عــام .2016

البيان
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الكمية
2016

2017

كميات الذهب التي تم
دمغها (كيلو جرام)

20,848.327

23,299.779

كميات الفضة التي تم
دمغها (كيلو جرام )

1,918.179

1,222.035

كميات األحجار التي تم
دمغها (قطعة)

2,016

2,404

كمية السبائك الذهبية
والفضية (كيلو جرام)

6,999.914

10,306.814
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إعادة هيكلة اللوائح والقوانني المنظمة لألعمال التجارية
فــي إيطــار جهــود الــوزارة الراميــة إلــى إعــادة وتواصــل الــوزارة جهودهــا فــي ســبيل إعــادة هيكلــة
القوانــن المنظمــة بهــدف توفــر بيئــة قانونيــة تــوازن بــن التنظيــم والتحفيــز ،قامــت الــوزارة بالبــدء
بربنامــج االصالحــات التشــريعية لتحريـ�ر األســواق وتطويـ�ر اإلطــار القانونــي لبيئــة األعمــال ،وتــم االنتهاء
مــن المرحلــة االولــى للتعديــات التشــريعية المطلوبــة (قانــون اإلفــاس -قانــون الســجل التجــاري-
قانــون قطــاع الت�أمــن -قانــون المنافســة -قانــون مراقبــي الحســابات -قانــون تبــادل المعلومــات)،
كمــا قامــت الــوزارة وبالتعــاون مــع لجنــة بيئــة األعمــال فــي مجلــس األمــة بتعديــل بعــض مــواد قانــون
الشــركات بهــدف تســهيل بيئــة األعمــال وتقليــل ت�كلفــة البــدء فــي المشــروع التجــاري.

بلغــت طلبــات شــركات األشــخاص  10312طلبــ ًا خــال عــام  ،2017مقابــل  6148طلبــ ًا خــال عــام 2016
بارتفــاع ملحــوظ بلــغ حوالــي  68%وذلــك علــى النحــو التالــي -:
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قامــت الــوزارة بتقليــص القيــود البريوقراطيــة لعمــل الشــركات المســاهمة ،و ألغــت متطلــب موافقــة
الــوزارة علــى عقــد الجمعيــات العموميــة دون اإلخــال بقــدرة الــوزارة علــى حمايــة صغــار المسـت�ثمري�ن،
ووقعــت مجموعــة مــن مذكــرات التفاهــم مــع الجهــات الرقابيــة علــى الشــركات المختلفــة لفــك
التشــابك وتقليــل الــدورة المســتندية.

عدد المعارض العقارية
قامــت الــوزارة بإعــادة تنظيــم المعــارض العقاريــة حيــث تــم إصــدار الئحــة مختصــة بالمعــارض العقاريــة
لتنظيــم هــذا القطــاع المهــم ذي الخصوصيــة.

يرجــع انخفــاض عــدد المعــارض فــي 2017عــن عــام  2016لوضــع ضوابــط لتلــك المعــارض تحكمــت فــي آليــة
فتــح المعــرض وتالفــى كافــة األخطــاء والمشــكالت التــي كان يتــم ممارســتها فــي الســابق .
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التموي�ن والمخزون اإلســراتيجي
أطلقــت الــوزارة نظــام متابعــة المخــزون الســلعي للمــواد
التموينيــة بالتعــاون مــع الشــركة الكويتيــة للتمويــ�ن ومتابعــة
المخــزون اإلســراتيجي والتــي أصبحــت بــن  15يومــا إلــى 10
أيــام ،حيــث يقــوم النظــام بمتابعــة دقيقــة للمخــزون ويســاعد
فــي تحليــل كميتــه  ،والت�أكــد مــن تواجــد كميــات كافيــة مــن
المــواد التموينيــة ،كمــا أكملــت الــوزارة والشــركة عمليــة تســجيل
المســتفيدين مــن التمويـ�ن والربــط المباشــر مــع الهيئــة العامــة
للمعلومــات المدنيــة ،باإلضافــة إلــى الربــط المباشــر مــع بنــك
االئ�تمــان ممــا ســاهم بشــكل كبــر فــي تخفيــض إجــراءات صــرف
مــواد البنــاء المدعومــة للمواطنــن.

المواد التموينية تشتمل على المواد األساسية  +مغذيات وحليب أطفال

إحصائية البطاقات التموينية وعدد
األشخاص المستفيدين وقيمة الدعم

التصنيف

العدد
2016

2017

عدد البطاقات التموينية

22,026

225,285

عدد األشخاص المستفيدين

1,930,346

1,993,284

المواد التموينية

98,564,457.697

94,272,485.243

المواد اإلنشائية

94,120,441.274

77,503,713.978

192,684,898.971

171,776,199.221

قيمة
الدعم
بالدينار الكويتي

إجمالي قيمة الدعم
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العالمات التجارية وحماية الملكية الفكرية
انتهــت الــوزارة مــن تســجيل بيانــات العالمــات التجاريــة لـــ 150ألــف ملــف ورقــي مــن ملفــات العالمــات
التجاريــة والتــي تحتــوي علــى  800,000ورقــة إلــى ملفــات إلكرتونيــة و إدخالهــا فــي نظــام الـــ Ipas
المعتمــد لــدى منظمــة الملكيــة الفكريــة كمــا تــم أرشــفة  143ألفــا ملــف فــي النظــام اآللــي ذاتــه مــن
أصــل  194975ملــف .
تــم اســتبدال خدمــة الدفــع النقــدي بالدفــع عــن طريـ�ق الكــي نــت  ،وتنفيــذ  64,370معاملــة بقيمــة تبلــغ
 3,903,000دينــار كويتــي خــال فــرة امتــدت مــن شــهر يونيــو  2017إلــى . 2017/12/31

العالمات التجارية خالل عام 2017
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نوع المعاملة

2017

إيداع عالمة تجارية

9327

فحص العالمات التجارية

12763

النشر

5949

تسجيل الشهادات

6163

اإلجمالي

34202
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التوعية والشفافية
 .1شكاوى المستهلكني
قامــت الــوزارة بتنظيــم مجموعــة مــن الحمــات اإلعالميــة الهادفــة لتوعيــة المســتهلك بحقوقــه
باإلضافــة إلــى إطــاق مجموعــة مــن الحمــات لتوعيــة التجــار بحقــوق المســتهلكني وقواعــد البيــع
فــي الســوق الكويتــي  ،مــا أدى إلــى ارتفــاع نســبة الوعــي لــدى المســتهلك مــا ترتــب عليــه زيــادة عــدد
الشــكاوى التــى تعاملــت معهــا الــوزارة بنســبته زيــادة  55%خــال عــام  2017عــن عــام  ،2016حيــث بلغــت
ـة بـــ  2353شــكوى عــام .2016
الشــكاوى  3653شــكوى فــي  2017مقارنـ ً

إحصائية شكاوى المستهلكني خالل عام  2017مقارنة بعام 2016

نوع النشاط

إجمالي الشكاوى
2016

2017

التغري ()%

كراج وسكراب لتصليح السيارات

523

612

17

تجارة عامة ومقاوالت

450

371

()18

بيع إطارات – ألمنيوم – زجاج – قطع غيار – خراطة

156

389

149

كهرباء وبنشر للسيارات

71

119

68

بيع وتصليح أجهزة كهربائية

291

428

47

أسواق مركزية

103

176

71

بيع مالبس وأحذية

72

132

83

بيع أثاث ومفروشات

100

465

365

خياطة مالبس

84

108

29

بيع مصوغات ذهبية  /تصليح

16

24

50

مصبغة

65

120

85

أخرى

422

709

68

اإلجمالي

2353

3653

55

41
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 .2الحلقات النقاشية والمؤتمرات الصحفية وورش العمل
قامــت وزارة التجــارة والصناعــة بعقــد العديــد مــن المؤتمــرات النقاشــية والصحفيــة وعــدد مــن ورش
العمــل ألخــذ اآلراء كتعــاون مشــرك بــن الــوزارة وبــن المســتهدفني مــن اطــاق المشــاريع كالشــباب
و اصحــاب المشــاريع بحضــور المســتهلك الســتخراج القــرار الصحيــح الــذى يكفــل المســاندة مــن الــوزارة
لكافــة القطاعــات المســتهدفة التــي نتــج عنهــا عــدد مــن القــرارات الوزاريــة

البيان

العدد عن عام 2017

الحلقات النقاشية

5

المؤتمرات الصحفية

12

إجمالي عدد الحاضري�ن

1250

تــم إعــداد دليــل األســئلة الشــائعة لجميــع خدمــات الــوزارة بهــدف توعيــة جمهــور المتعاملــن مــع
الــوزارة بحقوقهــم ،وتســهيل إجرائهــم للمعامــات مــن خــال فهــم آليــات المعاملــة ،باإلضافــة إلــى
تقليــل الزيــارات لمراكــز الخدمــة لطلــب معلومــات.
كمــا قامــت الــوزارة بزيــادة مســتوى الشــفافية وتبــادل المعلومــات علــى المســتوى االحصائــي حيــث
ســجلت ارتفــاع واضــح فــي عــدد االحصائيــات والبيانــات التــي يتــم اســتقصاؤها بنســبة  % 47حيــث وصلــت
فــي المراكــز الخارجيــة مثــا إلــى « »1079إحصائيــة لعــام  2017مقابــل « »732إحصائيــة لعــام . 2016

43
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ثالث ًا :تشجيع المشروعات الصغرية وفتح األسواق
قامــت الــوزارة بتنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات ،وورش العمــل بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الــوزارات
والهيئــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة وذلــك للوقــوف علــى أهــم التحديــات التــي تواجــه المشــاريع
الصغــرة فــي الكويــت ،وكان أهمهــا:
 .1ورشــة عمــل بالتعــاون مــع وزارة الدولــة لشــؤون الشــباب تحــت عنــوان «عصــف ذهني» وشــارك فيها
أكــر مــن  300مبــادر ومهتــم فــي المشــاريع الصغــرة ،وكان أهــم نتائجهــا الخــروج بقائمــة أولويــات
إلصــاح بيئــة األعمــال فــي الكويــت.
 .2ملتقــى المشــاريع متناهيــة الصغــر وكان مــن نتائجــه اقرتاحــات بخصــوص الالئحــة الخاصــة بالمشــاريع
المتناهيــة الصغــر والتــى كان لهــا األثــر فــي صــدور قــرار بالئحــة الرتاخيــص متناهيــة الصغــر وفتــح
الرتاخيــص للمشــاريع الحــرة الصغــرة وإصدارهــا مــن خــال الــوزارة والتــى نحصيهــا كمــا يلــي -:

عدد الرتاخيص الحرة متناهية الصغر
منذ  2017/8/1وحتى 2017/12/31
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شركات تم ت�أسيسها

طلبات تم تقديمها

تراخيص مصدرة

311

195

195
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 .3ملتقى العربات المتنقلة وكان من نتائجه اقرتاحات بخصوص الئحة العربات المتنقلة.
 .4إنشــاء معــرض الكويــت الدولــي  Kuwait Expoالــذي كان لــه أثــر كبــر فــي تشــجيع فتــح اســواق جديــدة
وتشــجيع المسـت�ثمري�ن خاصــة الزيــادة الملحوظــة فــي عــدد المشــاركني فــي المعــرض حيــث شــارك عــدد
مــن الــدول العرب�يــة واألجنبيــة باإلضافــة إلــى الشــركات المحليــة واألجنبيــة بزيــادة عــن العــام الســابق
حيــث بلــغ عــدد المشــاركني فــي المعــرض  45,000ألــف مشــارك فــي عــام  2017وعــدد  10,000مشــارك
فــي عــام . 2016

الشركات المشاركة
بالمعرض

الدول التي شاركت
بالمعرض

إجمالي عدد
الحاضري�ن

80

24

10,000

العدد عام 2016

140

30

45,000

العدد عام 2017

قامــت الــوزارة بإصــدار مجموعــة مــن القــرارات التنظيميــة بهــدف تســهيل عمليــة دخــول
الشــركات إلــى الســوق كان مــن أهمهــا:
 .1إلغاء القيود على غالبية األنشطة التجارية التي ال ت�تعارض مع قوانني الدولة.
 .2تســهيل عمليــة إصــدار تراخيــص األنشــطة الجديــدة مــن خــال إنشــاء لجنــة دائمــة تجتمــع أســبوعي ًا
إلصــدار األنــواع الجديــدة لألنشــطة.
 .3تخفيــض رســوم إنشــاء الشــركات بهــدف تســهيل إنشــاء الشــركات وتقليــل ت�كلفتهــا علــى المبادري ـ�ن
والمشــاريع الصغــرة.
 .4إصــدار عــدد مــن اللوائــح (العربــات المتنقلــة وإعطــاء حافــز للمســجلني بالبــاب الخامــس -إصــدار الئحــة
الرتاخيــص متناهيــة الصغــر -إصــدار الئحــة المعــارض الموســمية)
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اإلحصائيات

إحصائيات الشركات
عدد تراخيص الشركات المساهمة الرئيسية والفروع
الصادرة خالل عام 2017مقارنة بعام 2016

22

46

20

49

54

20

77

76

اإلحصائيات

2016
2017
التغري ()%

عدد الرتاخيص التجارية الفردية حسب القطاعات
االقتصادية خالل عام  2017مقارنة بعام 2016

الوجبات
الغذائية

المنسوجات
والكماليات

المنتجات
الحيوانية والنباتية

691

315

658

698

338

773

1%

7%

17%

األثاث
واألجهزة

اإلعالم
والتسلية

األمن والسالمة
ولوازم طبية

304

104

35

303

114

46

0

10%

31%

المعدات واآلليات

المقاوالت

مواد ومعدات البناء

87

122

357

85

140

284

-2%

15%

-20%

خدمات األعمال
التجارية

المهن
االستشارية (حرفة)

التسوي�ق
والصريفة والفنادق

193

1099

23

265

1010

25

37%

-8%

9%

خدمات األعمال الحرفية

اإلصالحات لألعمال الحرفية

الحرف البسيطة

192

221

849

189

275

918

-2%

24%

8%

اإلجمالي

5250

5463

4%
47

اإلحصائيات

عدد الرتاخيص التجارية الفردية الصادرة
ألهم األنشطة خالل عام 2017

48

تجارة عامة

مطعم

الهدايا والكماليات

397

276

261

المالبس الجاهزة

صالون لتجميل السيدات

حالقة للرجال

202

193

136

الهواتف

بقاله

المواد الغذائية

161

139

38

مأكوالت خفيفة

خياط مالبس للسيدات

مقاوالت عامة للمباني

134

114

99

غسيل وكوي
على البخار

جلب العمالة
المنزلية

استرياد وتصدير ووكيل
بالعمولة

79

60

192

اإلحصائيات

عدد الرخص الفردية لألنشطة التجارية خالل
عام  2017موزعة حسب المحافظات

المنتجات
الحيوانية
والنباتية

الوجبات
الغذائية

العاصمة

األحمدي

حولي

الجهراء

الفروانية

اإلجمالي

المنسوجات
والكماليات

اإلعالم
والتسلية

األثاث
واألجهزة

137

188

68

89

271

164

63

78

37

21

190

61

67

44

113

68

50

34

31

10

122

698

70

338

157

773

78

303

15

114

األمن
والسالمة
ولوازم طبية

المعدات
واآلليات

مواد
ومعدات البناء

خدمات
األعمال
التجارية

المقاوالت

13

13

59

16

67

12

91

36

37

38

11

1

2

1

18

15

72

30

78

44

8

46

7

85

28

140

55

284

68

265

التسوي�ق
والصريفة
والفنادق

اإلصالحات
لألعمال
الحرفية

خدمات
األعمال
الحرفية

المهن
االستشارية
والحرفية

الحرف
البسيطة

343

130

11

-

61

18

119

42

192

224

276

79

13

-

58

12

34

44

241

80

182

1010

1

25

40

189

36

275

181

918

اإلجمالي في عام 2016

1247

1494

995

1015

499

5250

اإلجمالي في عام 2017

1569

1254

1048

1069

523

5463

26

-16

5

5

5

4

التغري ()%

49

اإلحصائيات

عدد المعارض
التي تمت إقامتها
بواسطة وزارة
التجارة والصناعة
130

داخل وخارج الكويت

144

عن عام 2017
مقارنة بعام 2016

10

عدد تراخيص االسترياد العامة الجديدة
خالل الفرتة ()2017-2016

تجارة أفراد

شركات
ذ.م.م

تضامنية

شركات توصية
بسيطة

شركات
مساهمة

اإلجمالي

448

925

57

46

120

1,596

2016

521

1,549

87

79

130

2,366

2017

عدد تراخيص االسترياد العام الجديدة
والمؤقتة خالل الفرتة ()2017-2013

50

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

تراخيص االسترياد العام
)الجديدة والمجددة(

12,103

12,832

11,913

11,371

11,643

تراخيص االسترياد
المؤقت

8,125

7,308

6,431

9,048

9,099

اإلحصائيات

احصائية الوكاالت التجارية خالل عام
 2017مقارنة بعام 2016

السنة
اإلجمالي

2,639

2,870

51
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إحصائية الرقابة وحماية المستهلك
إحصائية بعدد تراخيص تخفيضات األسعار والرسوم المسددة
عنها خالل العام  2017مقارنة بالعام 2016

عدد الرتاخيص

52

مبلغ الرسوم
(بالدينار الكويتي)

7678

238,930

2016

8616

250,714

2017

اإلحصائيات

إحصائية بأعداد التفتيش والمفتشني
لمكافحة غسيل األموال

33

123

ت�كاليف إشعار المراجعة

الزيارات الميدانية

أشعار مراجعة
زيارة ميدانية
للمنشأة

تم
االستقبال

نسبة اإلنـجاز

صرافة

43

14

42%

عقار

34

12

معادن وأحجار

54

21

ت�أمني

-

-

اإلجمالي

131

47
53

اإلحصائيات

إحصائية بعدد المخالفات وأنواعها وعدد المخالفات
التي تمت معالجتها خالل عام 2017

707

580

عدم وجود أسعار على
البضاعة المعروضة للبيع

غش تجاري

194

201

عدم وجود الئحة
استبدال واسرتجاع

عدم وجود الئحة اللحوم

193
تجزئة الخضار والفواكه

و عــدد مــن المخالفــات المتنوعــة األخــرى حيث بلغ حيث

إجمالــي المخالفــات المحــررة 3141
54

مخالفة

اإلحصائيات

عــدد الطلبــات المســجلة بــراءة االخرتاع خالل عام 2017
طلب إيداع نموذج ورسم صناعي

179

طلب تسجيل نموذج ورسم صناعي

111

طلب نشر نموذج ورسم صناعي

111

احصائية الشــئون القانونية

عدد القضايا

عدد الجلسات

عدد المناقصات
والعقود

2016

625

334

42

2017

572

511

54

نسبة التغي�ي

-8%

53%

29%
55

ملخص الحساب الختامي
لوزارة التجارة والصناعة

اإليرادات المقدرة
تفاصيل
اإليرادات

تقديرات
الميزانية

الفعلي

د.ك

2018/2017

2018/2017

التغري٪

ايجارات

1,700,000

1,207,357

-41%

السلع والخدمات

11,776,000

9,206,667

-28%

الغرامات

250,000

622,300

60%

ٕاي�رادات ٔاخرى

1,620,000

3,073,373

47%

مجموع اإليرادات

15,346,000

14,109,697

-9%

اإليرادات الفعلية

56

د.ك

2017/2016

2018/2017

التغري٪

ايجارات

682,552

1,207,357

77%

السلع والخدمات

11,088,590

9,206,667

-17%

الغرامات

478,482

622,300

30%

ٕاي�رادات ٔاخرى

826,753

3,073,373

272%

مجموع اإليرادات

13,076,377

14,109,697

8%

ملخص الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة

توزيــع االيرادات الفعلية

4%

الغرامات

9%

ايجارات

ٕ 22%اي�رادات ٔاخرى
 65%السلع والخدمات

االيــرادات الفعليــة بالمقارنــة مع العام الماضي
2017/2016
2018/2017

مجموع اإليرادات

14,500,000

14,000,000

13,500,000

13,000,000

ت�كللــت جهــود العاملــن فــي الــوزارة بنتائــج إي�جابيــة أظهرتهــا الزيــادة الواضحــة فــي االيــرادات الفعليــة
بنســبة  %8عــن العــام الماضــي ،وعلــى الرغــم مــن أن الــوزارة ال تعتــر مركــز لإليــرادات إال أن هــذه
الزيــادة إعتمــدت بشــكل أساســي علــى تركيــز الــوزارة علــى تطبيــق القانــون ومواصلــة جهودهــا فــي
تحصيــل ا إليــرادات الخاصــة بايجــارات المنطقــة الحــرة.
أدى تحوي ـ�ل ادارة المنطقــة الحــرة إلــى انخفــاض فــي ايــرادات الت�أجــر عــن االيــرادات المقــدرة وكان
واضحــا إيضــا ت�أثــر التخفيــض فــي رســوم ت�أســيس الشــركات حيــث انخفضــت ايــرادات الخدمــات علــى
الرغــم مــن الزيــادة المضطــردة فــي عــدد الرخــص ،إال أن هــذه الزيــادة فــي الرخــص ســيكون لهــا
أثــر إي�جابــي علــى ايــرادات رســوم الخدمــات فــي الســنوات المقبلــة الثرهــا فــي الزيــادة الكبــرة
للمتعاملــن مــع الــوزارة.

57

ملخص الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة

المصروفــات المقدرة
تفاصيل
المصروفات

تقديرات
الميزانية

الفعلي

د.ك

2018/2017

2018/2017

التغري٪

ٔاجور ورواتب

45,675,000

45,638,068

-0.1%

السلع والخدمات

7,668,000

3,924,736

-49%

اإلعانات (التموي�ن)

257,000,000

230,206,864

-10%

مصروفات ٔاخرى

1,808,000

975,501

-46%

مجموع المصروفات

312,151,000

280,745,169

-10%

ا لمصروفــات الفعلية
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د.ك

2017/2016

2018/2017

التغري٪

ٔاجور ورواتب

41,799,533

45,638,068

9%

السلع والخدمات

1,904,452

3,924,736

106%

اإلعانات (التموي�ن)

155,966,325

230,206,864

48%

مصروفات ٔاخرى

835,635

975,501

17%

مجموع المصروفات

200,505,945

280,745,169

40%

ملخص الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة

توزيــع المصروفات الفعلية

0%

مصروفات ٔاخرى

1%

السلع والخدمات

ٔ 16%اجور ورواتب
 82%اإلعانات (التموي�ن)

المصروفــات الفعليــة بالمقارنــة مــع المصروفات التقديرية
الفعلي 2018/2017
تقديرات الميزانية
2018/2017

مجموع اإليرادات

320,000,000

300,000,000

290,000,000

280,000,000

للتوســع فــي أعمــال الــوزارة أثــر فــي ارتفــاع تقديــرات الميزانيــة ،إال أنــه وبجهــود العاملــن ،وبتعــاون
الجهــات الرقابيــة ،وعلــى الرغــم مــن زيــادة اإليــرادات اســتطاعت الــوزارة تخفيــض المصروفــات الفعليــة
بالمقارنــة بالمصروفــات التقديريــة .وقــد واصلــت اإلعانــات (التمويـ�ن) باحتــال المركــز االول فــي توزيــع
المصروفــات علــى االقســام الرئيســية ،وكان ذلــك بفعــل إضافــة مجموعــة مــن المنتجــات فــي التمويـ�ن
لزيــادة الخيــارات المطروحــة للمواطنــن ممــا كان لــه أثــر بــارز فــي زيــادة طلــب المواطنــن علــى
المنتجــات المطروحــة فــي فــروع التموي ـ�ن المختلفــة.
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بيانات االتصال
المراكز والمحافظات التابعة للرقابة التجارية
المركز
سوق المباركية
العنوان
المباركية-
سوق اللحم والخضار
واالسماك ومنطقة
االسواق بالمباركية
رقم الهاتف
22428826
الفاكس
22406433
المركز
الدسمة/سالم
الراجحي
العنوان
بجانب جمعية الدسمة
رقم الهاتف
22542171
22532081
22532082
الفاكس
22571546
المركز
المدينة
العنوان
جمعية شرق الدور الثالث
محافظة العاصمة
رقم الهاتف
22463618
22463619
22421028
الفاكس
22440917
60

المركز
الشوي�خ
العنوان
بجانب شربة الخضار
رقم الهاتف
24811492
24810969
99251144
24820281
الفاكس
24816483
المركز
سوق الذهب
العنوان
المباركية مبنى سوق
الذهب للت�أكد من مطابقة
الفاتورة مع المصوغات
رقم الهاتف
22436049
المركز
الجابرية
العنوان
بجانب جمعية الجابرية
محافظة حولي
رقم الهاتف
25330511
25341947
25323676
25328792
الفاكس
25328791
25326064

المركز
الفيحاء
العنوان
بجانب جمعية الفيحاء
محافظه العاصمه
رقم الهاتف
22528382
22523063
22519294
22572096
المركز
سوق السمك
العنوان
الشرق -سوق السمك
والخضارو اللحم لمراقبة
السمك والسوق فقط
رقم الهاتف
22437562
الفاكس
22528082
المركز
جابر العلى
العنوان
بجانب جمعية جابر
العلى الرئيسيه قطعه
 - 8محافظه األحمدي
رقم الهاتف
23840012
23840013
23830183
الفاكس
23840014

المركز
الفروانية
العنوان
بجانب جمعية الفروانية
محافظة الفروانية
رقم الهاتف
24745988
24728302
الفاكس
24728304
المركز
جليب الشيوخ
العنوان
بجانب جمعية جليب
الشيوخ محافظة الفروانية
رقم الهاتف
24340775
24337799
24349919
الفاكس
24332671
المركز
العاصمة
العنوان
مدير المركز  -بدالة برج
التحري�ر
رقم الهاتف
22464022
الفاكس
22464033
المركز
العاصمة
العنوان
كاونرت( )10بدالة برج التحري�ر
رقم الهاتف
5403
المركز
العاصمة
العنوان
كاونرت( )1بدالة برج التحري�ر
رقم الهاتف
5401

المركز
الفحيحيل
العنوان
بجانب جمعية الفحيحيل
رقم الهاتف
23915460
23916290
23923948
الفاكس
223912203
المركز
الجهراء
العنوان
بجانب جمعية الجهراء
رقم الهاتف
24554527
24551128
الفاكس
24550655
المركز
السالمية
العنوان
بجانب جمعية السالمية
رقم الهاتف
25737040
25713164
25720252
الفاكس
25726068
المركز
العاصمة
العنوان
بدالة برج التحري�ر
رقم الهاتف
888123
المركز
مبارك الكبري
العنوان
بجانب جمعية جابر العلى
رقم الهاتف
25422682
25422683
الفاكس
25422684

المركز
جابر العلى
العنوان
بجانب جمعية جابر
العلى الرئيسيه قطعه
 - 8محافظه األحمدي
رقم الهاتف
23840012
23840013
23830183
الفاكس
23840014
المركز
الصليبخات
العنوان
بجانب جمعية الصليبخيات
رقم الهاتف
24879348
24874370
الفاكس
24871981
المركز
العاصمة
العنوان
كاونرت()2،3بدالة برج التحري�ر
رقم الهاتف
5402
المركز
الصباحية
العنوان
بجانب جمعية الصباحية
رقم الهاتف
23624032
23627206
الفاكس
23627509
المركز
العاصمة
العنوان
رئيس المركز-بدالة برج التحري�ر
رقم الهاتف
22464016
الفاكس
22464021
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فروع التموي�ن التابعة للجمعيات التعاونية

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

الرحاب و أشبيلية

النزهة

الدسمة و بنيدالقار

الشعب

كيفان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24340335

25206172 /26

22533055

(22617155 )239

24815100

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

24340339

22547570

22520721

22617658

24815022

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

خيطان

الخالدية

مشرف

الفراوانية

العديلية

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24723159

24822909

25390704

27802772

22547081

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

24741509

24811908

25389376

24769656

22529264

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

الدعية

الشامية و الشوي�خ

بيان

الروضة و حولي

قرطبة

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

25510268

24842060 - 121

25382108

22527240

25327693

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

22521183

24832940

25382101

22521398

25327695

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

الرميثية

الصليبية

سلوى

العارضية

السرة

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

173/2822221

24671608

(25632895 )110

24885872

25339815

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

25631406

24679944

25632895

24895002

25339815
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المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

القادسية

النسيم

شرق

جليب الشيوخ

الفحيحيل

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

22513215

24551127

(22413950 )113

24340581 /124

23914337

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

22546846

24559140

22450542

24337817

23925287

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

السالمية

جابر العلي

الظهر

الفيحاء

األحمدي

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

25715104

23840882

(23830944 )108

22548605

23985513

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

25755687

23830600

23839928

22542928

23989817

المركز

المركز

المركز

المركز

المركز

العمرية و الرابية

الفنطاس

األندلس و الرقعي

هدية

الفردوس

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24766225

23903841

24808594

23940563

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

24740657

23901512

25393156

23946582

المركز

المركز

المركز

المركز

الصليبيخاتوالدوحة

الجهراء

عبداهلل السالم و

الريموك

العنوان

العنوان

المنصورية

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

رقم الهاتف
24892544
24890011
الفاكس
24894149
المركز
صباح السالم
العنوان
فرع التموي�ن

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24871976

24572130

25154072

2802525

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

24879057

24572129

22521038

25336449

المركز

المركز

المركز

المركز

الصباحية

صباح الناصر

القري�ن

الرقة

25521703

العنوان

العنوان

العنوان

العنوان

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

فرع التموي�ن

المركز

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

23620500

24887923 /4

25427268

23941908

فرع التموي�ن

الفاكس

الفاكس

الفاكس

الفاكس

رقم الهاتف

23617436

24887923

25421442

23941908

)34/29( 25330656

رقم الهاتف
25524549
25519728
25515038
الفاكس

الجابرية
العنوان
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مراكز الوزارة العاملة باصدار البطاقة التموينية

المركز

المركز

المركز

الجهراء

الفروانية

الفحيحيل

المناطق التي يخدمها المركز

المناطق التي يخدمها المركز

المناطق التي يخدمها المركز

الجهراء القديمة – القصر –

خيطان – العمرية – الرابية –

الفحيحيل – المنقف –

الواحة – العيون – النسيم –

الفروانية – الرحاب –

(الوفرة  +الزور) –

النعيم – تيماء – جنوب الجهراء

السالم – حطني –

(الفنطاس  +العقيلة) –

الشهداء  -الصديق

(أبوحليفة  +المهبولة)

رقم الهاتف
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24550655

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24554683

24728301

23916290

24551128

24728305

23912203

المركز

المركز

المركز

الصليبيخات

السالمية

الجابرية

المناطق التي يخدمها المركز

المناطق التي يخدمها المركز

المناطق التي يخدمها المركز

الصليبيخات – الدوحة – الصليبية

الرميثية – سلوى –

الجابرية – السرة – الروضة – بيان –

– األندلس – الرقعي – القريوان

السالمية – المسيلة

مشرف – حولي – مبارك العبداهلل

(جنوب الدوحة)

و البدع

(غرب مشرف)

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

24874370

25726068

25341947

24879348

25737040

25330511

24871981

25731164

25326064

المركز

المركز

المركز

الجابرية

الدسمة

الفيحاء

العنوان

المناطق التي يخدمها المركز

المناطق التي يخدمها المركز

الجابرية – السرة – الروضة –

الدسمة – بنيدالقار – الشعب –

الفيحاء – الخالدية – كيفان –

بيان – مشرف – حولي –

الدعية – شرق – الصوابر –

العديلية – الشامية – الشوي�خ

مبارك العبداهلل

القادسية – ضاحية عبداهلل

الصناعية – غرناطة – النزهة –

(غرب مشرف)

السالم  -المنصورية

قرطبة  -الريموك

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

25341947

22542171

22528382

25330511

22532081

22570327

25326064

22571546

22574813

بيانات االتصال

المركز

المركز

المركز

القري�ن

الصباحية

العاصمة

العنوان

العنوان

العنوان

القري�ن –ضاحية صباح السالم

الصباحية األحمدي فهد األحمد

بدالة برج التحري�ر كاونرت()1

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

25422683

23624032

5401

المركز

المركز

المركز

علي صباح السالم

العاصمة

جابر العلي العنوان جابر

العنوان

العنوان

العلي الرقة هدية

علي صباح السالم (ام الهيمان)

بدالة برج التحري�ر

 -الظهر

رقم الهاتف

رقم الهاتف

رقم الهاتف

232289675

888123

3/ 4/ 23840012

المركز

المركز

المركز

العاصمة

العاصمة

العاصمة

العنوان

العنوان

العنوان

بدالة برج التحري�ر  -كاونرت()10

بدالة برج التحري�ر كاونرت ()2،3

بدالة برج التحري�ر

رقم الهاتف

رقم الهاتف

5403

5402

المركز

المركز

الفاكس

جليب الشيوخ

العاصمة

22464021

المناطق التي يخدمها المركز

العنوان

الفردوس – العارضية – جليب

بدالة برج التحري�ر

الشيوخ – ضاحية صباح الناصر –

مدير المركز

رئيس المركز
رقم الهاتف
22464016

عبداهلل المبارك (غرب الجليب)
رقم الهاتف
رقم الهاتف

22464022

24337799

الفاكس

24349919

22464033
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مراكز الوزارة لمراقبة الرتاخيص

المركز

المركز

المركز

مراقبة تراخيص

مراقبة الرتاخيص

مراقبة الرتاخيص

محافظة العاصمة

لمحافظتى االحمدى

لمحافظة الجهراء

العنوان

ومبارك الكبري

العنوان

العنوان

الجهراء -العيون بجانب

الظهر  /بجانب

جمعية العيون التعاونية

المنصورية بجانب
جمعية ضاحية
عبداهلل السالم
والمنصورية التعاونية

التعاونية قطعة 1

رقم الهاتف
24559824

رقم الهاتف

24559835

23804237

24575202

23830625

24575207

الفاكس

الفاكس

23840238

24570127

الفاكس

المركز

المركز

22573943

مراقبة الرتاخيص

مراقبة الرتاخيص جابر العلي

لمحافظة الجهراء

العنوان

المركز

العنوان

جابر العلي

مراقبة تراخيص

الجهراء (الحكومة مول)

(الحكومة مول)

محافظة حولى

داخل مقسم الجهراء

داخل مقسم جابر العلي

رقم الهاتف

رقم الهاتف

906 -918 -915 : 24565903

24565910

المركز

المركز
مراقبة تراخيص
محافظة الفروانية
العنوان
خيطان  /خلف سينما غرناطة
بجانب بيت التموي�ل الكويتى

رقم الهاتف
22510380
22510382
22510381
22530460

العنوان
حولى /
تقاطع شارع تونس
مع شارع بريوت /
خلف جمعية الروضة
وحولى
رقم الهاتف
22619752

66

جمعية الظهر

الحكومة مول
العنوان
برج التحري�ر
رقم الهاتف

22619744

22464022

22619741

22464016

الفاكس

الفاكس

22627929

22464033

رقم الهاتف
24729780
24729781
24735585
الفاكس
24735705

بيانات االتصال
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وسائل التواصل مع وزارة التجارة والصناعة

المواقع اإللكرتونية التابعة لوزارة التجارة والصناعة

الموقــع اإللكرتونــي لــوزارة التجارة
www.moci.gov.kw
الموقــع اإللكرتونــي لمركــز الكويــت لألعمــال
www.kbc.gov.kw
موقــع تســجيل العالمــة التجاريــة
www.ifta.gov.kw

التواصل مع قيادات الوزارة

وزيـ�ر التجــارة و الصناعــة
k.alroudan@moci.gov.kw
وكيــل الوزارة
drk@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد للشــئون القانونيــة
dr.aljallal@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد لشــئون الشــركات والرتاخيــص التجاريــة
ahmad.alfaris@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد للشــئون الفنيــة و تنميــة التجــارة
m.alenezi@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد لشــئون الدعــم الفنــي والتخطيــط
dr.alowaisi@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد لشــئون المنظمــات العالميــة و التجــارة الخارجيــة
nimeralsabah@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد للشــئون الماليــة و اإلداريــة
y.alhosseiny@moci.gov.kw
الوكيــل المســاعد لشــئون الرقابــة و حمايــة المســتهلك
eid.alrasheedi@moci.gov.kw

