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 تاريخ الزيارة اســـم الوفد الدولة م

 7/1/2019 عضو البرلمان االسترالي استراليا  .1

 14/1/2019 اللقاء الثاني للتعاون االقتصادي الكويتي االمريكي أمريكا  .2

 14/1/2019 عمدة مدينة لندن المملكة المتحدة  .3

 رئيس وزراء لبنان االسبق لبنان  .4

 فؤاد السنيورة
28/1/2019 

 29/1/2019 رئيس اتحاد رجال االعمال العراقيين في البصرة اقالعر   .5

 5/2/2019 رئيس برلمان ممكلة الدنمارك الدنمارك  .6

 وفد اقتصادي برئاسة االردن  .7

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
12/2/2019 

 13/2/2019 محافظ جنوب سيناء مصر  .8

 13/2/2019 الجورجية في البرلمان الجورجي –الكويتية رئيس لجنة الصداقة  جورجيا  .9
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 18/2/2019 رئيس وكالة جذب وحماية االستثمارات قيرغيستان  .10

 18/2/2019 وفد أردني برئاسة وزير المالية األردن  .11

زيارة معالي وزير التجارة والصناعة الكويتي لتطوير العالقات  العراق  .12

 الثنائية
20-21/2/2019 

 21/2/2019 ير المالية بالجمهورية الجزائريةوز الجزائر  .13

 8/3/2019-5 جمهورية إيطاليا –وفد الغرفة الزائر إلى فلورنسا  ايطاليا  .14

 19/3/2019 معهد دول الخليج العربية في واشنطن أمريكا  .15

 21/3/2019-20 وفد تجاري اسباني اسبانيا  .16

 20/3/2019 ثالثملتقى األعمال األوروبي الخليجي ال االتحاد األوروبي  .17

 نائب المدير العام جنوب افريقيا  .18

 المديرية الوطنية للسياحة
25/3/2019 

 5/3/2019 وفد تجاري بلجيكي بلجيكا  .19

 الكندي –المنتدى االقتصادي الكويتي  كندا  .20

 برئاسة وزير المالية الكويتي
8-10/4/2019 
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 2/5/2019 رئيس وزراء جمهورية كوريا كوريا . ج  .21

 24/7/2019 فد تجاري فيتناميو فيتنام  .22

 2/9/2019 وفد اقتصادي أندونيسيا  .23

نائب مدير ترويج الصادرات، منطقة الشرق األوسط، بوزارة  جنوب افريقيا  .24

 التجارة والصناعة
16/9/2019 

 14/10/2019 وفد إتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية فلسطين  .25

 22/10/2019-20 ------- جمهورية مصر العربية  .26

 23/10/2019 ورشة عمل حول إجراءات دخول المواد الغذائية إلى السعودية السعودية  .27

 24/10/2019 وفد غرفة التجارة الدولية الصينية الصين  .28
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 27/10/2019 لقاء ممثلي مجموعة البنك الدولي البنك الدولي  .29

 5/11/2019 رئيسة جمهورية استونيا استونيا  .30

 5/11/2019 ضو مجلس غرفة تجارة وصناعة استونياع استونيا  .31

 11/11/2019 رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا روسيا اإلتحادية  .32

 11/11/2019 رئيس هيئة االستثمار األردنية األردن  .33

 12/11/2019 وزير الصحة والتضامن والحماية االجتماعية جمهورية القمر المتحدة  .34

 12/11/2019 جمهورية طاجيكستانرئيس وزراء  طاجيكستان  .35

 عضو مجلس الشيوخ الفرنسي فرنسا  .36

 وسفيرة فرنسا لدى الكويت
17/11/2019 

 18/11/2019 وزير الدولة ووزير التجارة والتوظيف واألعمال إيرلندا  .37

 18/11/2019 وزيرة الخارجية والتعاون الدولي سيراليون   .38

 18/11/2019 ي للتنميةرئيس مجموعة البنك اإلسالم البنك اإلسالمي  .39

 19/11/2019 سفير جمهورية أثيوبيا اثيوبيا  .40
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 27/11/2019 الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية  .41

مستشار الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االردنية ووزير الزراعة  األردن  .42

 سابقا  
2/12/2019 

 9/12/2019 ملتقى الكويت اإلقليمي حول إصالح بيئة األعمال الكويت  .43

 15/12/2019 غرفة األحساء السعودية  .44

 18/12/2019 شركة ميناء الدقم عمان  .45

 19/12/2019 السفارة األمريكية لدى الكويت الواليات المتحدة األمريكية  .46


